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ًَدل ايبشح 

ايتؿهٌٝ بايًسا٥ٔ ايكٓاع١ٝ ٗ فاٍ ا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ  :عٓٛإ ايبشح 

ضاؾس بٔ قُس بٔ عبساجملٝس ايؿعؿعٞ  :  اغِ ايباسح

: إٍ  ٖسف ايبشحٚقس 

. ايتعطف ع٢ً اٱَهاْات ايتؿه١ًٝٝ ٚايكِٝ ايؿ١ٝٓ ٚاؾُاي١ٝ ـا١َ ايبٛيٞ اغذل .1

 .ايبٛيٞ اغذلـا١َ  اٱَهاْات ايتؿه١ًٝٝ إْؿا٤ تكُُٝات ٗ فاٍ ا٭ؾػاٍ تػتجُط .2

ايتأنٝس ع٢ً ايتذطٜب نُسخٌ ٱثطا٤ ايؿهط ا٭بتهاضٟ َٚط١ْٚ ايتعاٌَ َع اـاَات ايػرل ايتكًٝس١ٜ  .3

 .اـاق١ ٗ تسضٜؼ َاز٠ ا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ 

  : أِٖ ْتا٥ر ايبشح

  عا١َ ًٜؿت ايبشح ايباسجٌ اٯخطٜٔ ٗ فاٍ ا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ إدتًؿ١ بكؿ٘ خاق١ ٚايؿٕٓٛ ايتؿه١ًٝٝ بكؿ١

 .إٍ ظٜاز٠ َػاس١ ايط١ٜ٩ اييت ّهٔ َٔ خ٬شلا إٔ تؿتح فا٫ دسٜسا يًتؿهرل ٚا٫غتًٗاّ 

  ٍا٫غتؿاز٠ َٔ إعطٝات ايؿ١ٝٓ ٚايتك١ٝٓ ٚاؾُاي١ٝ ـا١َ ايًسا٥ٔ ٖا ٜ٪زٟ إٍ ؾتح آؾام أٚغع ٗ فاٍ ا٭ؾػا

 .ايؿ١ٝٓ 

 تح فاٍ ايؿٕٓٛ اؿسٜج١ ٚإدتًؿ١ بكؿ١ عا١َ ٚاؾل ايتذسٜس ٗ ايتذطٜب بتذسٜس اـا١َ إػتدس١َ اؿسٜج١ ٜـ

 .أٚغع يًساضغٌ ٗ فاٍ ا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ اؿسٜج١

  أغؿط ايبشح عٔ إَها١ْٝ إعاٚد١ بٌ خاَات كتًؿ١ َٓٗا َا ٖٛ قٓاعٞ َٚٓٗا َا ٖٛ طبٝعٞ ٖا غاعس

 .ع٢ً اؾاْب اٱبتهاضٟ سٝح إٕ ٚدٛز أنجط َٔ خا١َ ٜػاعس ٱثطا٤ إؿػٛي١

  ًٕٛأغؿطت ايتطبٝكات عٔ قسض٠ خا١َ ايبٛيٞ إغذل يًشًٍٛ ايتؿه١ًٝٝ إٛدٛز٠ بٗا َٔ سٝح ايؿهٌ ٚاي

ٚايؿؿاؾ١ٝ ْٚؿاش١ٜ ايه٤ٛ ٚإًُؼ ٚق٠ٛ ايتشٌُ ٚبصايو تهٕٛ أنجط طٛاع١ٝ يًتؿهٌٝ ٚتٛيٝؿٗا َع خاَات 

 .أخط٣ ٫بتهاض أعُاٍ ٚزضٚؽ ٗ ا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ

 ّ٠ إ٪يؿ١ َع ايبٛيٞ اغذل ٚقاب١ًٝ ايتٛيٝـ ايعاي١ٝ َع اـاَات اؾسٜس٠ ٖا أعط٢ ُٝعت ايتطبٝكات بتٓٛع اـا

 .ثطا٤ يٮعُاٍ إٓؿص٠

 :ايتٛقٝات ايتاي١ٝ  قسّ ٖصا ايبشح ٚقس 

  َٛاق١ً ٚيًطب٘ بٝٓٗا ٚبٌ استٝادات اجملتُع  بػُات كتًؿ١ايتٛد٘ إٍ اغتدساّ اـاَات اؿسٜج١ اييت تتُتع

ات ايًسا٥ٔ ايكٓاع١ٝ يًٛقٍٛ إٍ َساخٌ كتًؿ١ يًتٛيٝـ َع ٖصٙ اـا١َ ٚؾتح فاٍ ايتذطٜب ٗ اغتدساّ

 .أٚغع ٗ فاٍ اٱؾػاٍ ايؿ١ٝٓ

 ٞـاَات ٚقاٚي١ يكٓاع١ ا نطٚض٠ ضب٘ فاٍ ايذلب١ٝ ايؿ١ٝٓ عا١َ ٚا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ بايتطٛض ايتهٓٛيٛد

 .ا٫غتؿاز٠ َٔ ا٭غايٝب ايتذطٜب١ٝ شلا

 ؾػاٍ يؿ١ٝٓدطٜيب ايصٟ ٜ٪زٟ إٍ اغتشساخ َعاؾات ٚتكٓٝات دسٜس٠ ٗ فاٍ ا٫ا٫ػاٙ مٛ ايؿهط ايت. 

  تٛؾرل اـاَات اؿسٜج١ يًساضغٌ ٗ قػِ ايذلب١ٝ ايؿ١ٝٓ نايًسا٥ٔ ايكٓاع١ٝ يتشكٝل قُٝا ؾهط١ٜ ٚتؿه١ًٝٝ

٠ َػاٜط٠ ٗ ا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ يهٞ ٜتِ ت١ُٝٓ ايعسٜس َٔ اـدلات ٚإٗاضات ٚانتػاب تكٓٝات ع١ًُٝ سسٜح

 .يؿهط ٚضٚح ايعكط
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Research Summary  

Title: plastic industrial restructuring in the works of art  
The name of the researcher: Rashid bin Mohammed bin Abdel almageed Alshashai  
The goal of the research:  
1. To identify potentials of plastic, and artistic, aesthetic values of the polyester 

Resin medium.  
2. To create designs of works to be invested in the potentials of plastic polyester 

Resin.  
3. To emphasize the experimental input to enrich the creative thinking and flexibility 

to deal with non-traditional materials in the teaching of the works of art.  
The most important results of research:  
• The research draws attention of other researchers in the field of the various works 

of art in particular and the arts in general, to increase the area of vision in which to 

open a new area for reflection and inspiration.  
• To take advantage of the artistic, technical and aesthetic potentials of the resin 

medium, which would lead to open up a broader horizon in the art field.  
• innovation in testing the material used for the renewal of modern art opens up a 

new and different direction of modern art in general, and a broader horizon for 

scholars in the field of modern art works 
• The research resulted in the search for the possibility of combining different 

materials, which some are industrial, and some are natural, which helped the 

creative side, as there is more than one case will help to enrich the work.  
• The experiments resulted in the capacity of resin for artistic solutions in terms of 

form and color, texture, transparency of light, durability and be more flexible to the 

formation and combining it with other materials to create the work and lessons in 

the works of art.  
• The experiments were characterized by the diversity of materials mixed with 

polyester resin, and the high possibility for synthesis with new materials, which gives 

richness of the work carried out.  
This research has provided the following recommendations:  
• the use of modern materials with advanced technology to connect with the needs 

of the community and to open up the field in artworks.  
• the need to link the field of technical education and public works of art 

technological development of materials and new methods.  
• trend of thought that leads to experimental treatments and the introduction of new 

techniques in the field of technical works. 

 the provision of new materials of modern scholars in the Department of Art 

Education, such as plastics industry to achieve a valuable intellectual and artistic 

works in the plastic arts to be the development of many of the experiences and skills 

and the process of acquiring modern technology to keep pace with the thought and 

spirit of the new age. 
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اٱٖسا٤ 

 

 ...إىل وَ أٔصاٌ٘ زب٘ بّىا خريًا ٔإحطاًٌا 

 ...ٔأنطبٍا زضاِىا...أطاه اهلل عىسِىا 

 ألب٘ الغال٘ 

 ألو٘ احلٍُٕ

 إىل أخٕاٌ٘ ٔأخٕات٘ 

 حفظّي اهلل وَ  نن  شس

 جصاِا اهلل خري اجلصاٞ....إىل شٔجيت الهسميٛ 

 إىل أبٍاٟ٘ زعاِي اهلل

 أِدٙ هلي مجٗعًا خالصٛ ِرا العىن املتٕاضع

 

 

 الباحح
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 شهس ٔتكدٖس

 

 

احلىد ٔالشهس هلل أٔاًل ٔآخسًا الرٙ ِٗأ ل٘ فسصٛ البخح ، ٔاملشازنٛ يف 

عمٜ أشسف خدوٛ ِرا البمد املعطاٞ ٔلٕ بش٘ٞ ٖطري ٔالصالٚ ٔالطالً 

. ٔبعد.. األٌبٗاٞ ٔاملسضمني ضٗدٌا حمىد ٔعمٜ آلْ ٔصخبْ أمجعني 

فٗطسٌ٘ عسفاًٌا بفضن أٔل٘ الفضن ، أتكدً خبالص الشهس ٔالتكدٖس إىل 

ضعادٚ الدنتٕز أمحد بَ زوم٘ فريم ، املشسف عمٜ ِرٓ السضالٛ إشاٞ وا 

ٚ إىل ِٔبين وَ جّد ٔٔقت ٔتٕجّٗات مثٍٗٛ يف ضبٗن إخساج ِرٓ السضاه

ّٗد حطني ،  حٗص الٕجٕد يف صٕزٚ وجمٜ ، ٔإىل ضعادٚ الدنتٕز ضعٗد ض

األضتاذ املشازك بكطي الرتبٗٛ الفٍٗٛ جباوعٛ أً الكسٝ ضابكًا، عمٜ 

جّٕدٓ املىٗصٚ يف إودادٙ باملساجع العمىٗٛ ٔتكدٖي التٕجّٗات أثٍاٞ فرتٚ 

. البخح 

ٚ املٍاقشٛ ضعادٚ ٔالشهس ٔالجٍاٞ وٕصٕاًل ألصخاب الطعادٚ أعضاٞ جلَ

الدنتٕز محصٚ بَ عبدالسمحَ باجٕدٚ ٔضعادٚ الدنتٕز حمىد ِاله 

ٔالشهس وٕصٕه ألصخاب الطعادٚ .وَ تفضمٕا مبٍاقشٛ ِرٓ السضالٛ

أعضاٞ ٠ِٗٛ التدزٖظ بكطي الرتبٗٛ الفٍٗٛ ملا قدوٕٓ ل٘ وَ ٌصح 

. ٔإزشاد

ميَ أ،أضاوٛ.عبداهلل.حطَ.عبداملٍعي،نىا أشهس أشكاٟ٘ عبداجملٗد 

عدٌاُ ثكٛ ، خالد عسٖج ،عبداهلل الجكف٘،ٔإخٕاٌ٘ ،امحد املٍتشسٙ 

مجٗعًا ٔإُ أغفن قميب ذنس أحدِي ممَ لْ فضن ، فكميب لَ ٖغفن 

 .بالدعاٞ ٔاالوتٍاُ لهن ذٙ فضن ، ٔاهلل أضأه هلي التٕفٗل ٔالطداد 

ايباسح 
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ايؿكٌ ا٭ٍٚ 

خط١ ايبشح 

 

   إكس١َ

   ؼسٜس إؿه١ً

 تػا٫٩ت ايبشح 

 ايبشح ٚض ؾط

  أ١ُٖٝ ايبشح

  أٖساف ايبشح

   سسٚز ايبشح
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  َكطًشات ايبشح

 

 

 

 

 

 

 قس١َ امل:. 

ايتكسّ ايعًُٞ ٕ ثٛض٠ تهٓٛيٛد١ٝ نبرل٠ ٖٞ ٚيٝس٠ ٚؾٗس ايكطٕ ايعؿط

ٚمثط٠ إٓاٖر ايتذطٜب١ٝ اييت ؾطنت ع٢ً اؿٝا٠ ٚاقعا دسٜسا تطٛضت 

بٓا٤ ع٢ً ا٫نتؿاؾات  َٔ خ٬ي٘ اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٚايؿ١ٝٓ

ٚنإ يعاَا ع٢ً ايؿٓإ إٕ ٜعاٜـ ٖصا ايٛاقع ٜٚعدل بًػ١ دسٜس٠  ايع١ًُٝ

١ْٝ َٚتطٛض٠ عٔ سكٝك١ ٖصا ايعكط ايصٟ تػٝطط عًٝ٘ ايتل

ايتهٓٛيٛد١ٝ , ٚايِٓٛ ايتذطٜس١ٜ ٜٚػٛزٙ ايؿهط ايتذطٜيب , ُٚٝعٙ 

بإٜكاعات زٜٓاَه١ٝ غطٜع١ , ٚخاق١ بعس إٔ ناعؿت ايتهٓٛيٛدٝا 

قسضات٘ ع٢ً اٱبساع اؿسٜج١ َٔ إَهاْٝات اٱْتاز يٲْػإ , ٚ خاق١ 

ػاضب٘ ايتؿه١ًٝٝ َٔ خ٬ٍ ٖاضغات  ا٤أثط َٚٔ شيوٗ ايؿٔ , 

. ض٠ تؿه١ًٝٝ َػتِ

يكس أقبح ايؿٔ أنجط اغتٝعابا يًددل٠ اٱْػا١ْٝ ٗ فا٫ت ٚ       

ايعًّٛ إٛنٛع١ٝ إدتًؿ١ ٗ ْؿؼ ايٛقت ايصٟ استؿٜ ؾٝ٘ باؾٛاْب 

ايصات١ٝ يًؿٓإ نُا ابتعست ا٫ػاٖات ايؿ١ٝٓ ٗ نجرل َٔ ا٭سٝإ عٔ 

 َبسأ ايتُجٌٝ ٚعٓٝت بايبشح ٗ ايع٬قات ايتذطٜس١ٜ , بٗسف إضغاٍ

خدلات بكط١ٜ , تكسّ دسٜسا يًؿهط ٚايط١ٜ٩ , بس٫ َٔ إثاض٠ اـٝاٍ 
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أنجط  آؾامٜح يًؿٔ إٔ ٜكٌ بإؿاٖس إٍ ٗ َٛنٛع قسز , ٚبصيو أت

. َذطز ايتؿػرل ايعاطؿٞ يًٛٛاٖط اتػاعا 

قس ُٝع ايؿٔ ٗ ايعكط اؿايٞ َٛانب١ ايتكسّ ايعًُٞ        

فا٫ت ٚاغع١ يًتعاٌَ َع ٚايتهٓٛيٛدٞ ايًصإ أغُٗا ٗ إتاس١ 

اـاَات غرل ايتكًٝس١ٜ , تًو اييت غاُٖت بتٓٛعاتٗا ٚإَهاْاتٗا 

ايتؿه١ًٝٝ إدتًؿ١ ٗ أثطا٤ ا٭عُاٍ ايؿ١ٝٓ ٚايتعبرل ايؿين , ٚزؾعت 

. بايؿٔ َٚساضغ٘ إٍ ايبشح عٔ ض٣٩ دسٜس٠ 

ْٞ  ٚبطظ زٚض اـا١َ نعاٌَ َٔ ايعٛاٌَ ا٭غاغ١ٝ يبٓا٤ ايعٌُ ايـ          

 ,ٕا شلا َٔ طبٝع١ خاق١ أٚ قؿات ٖٝع٠ ٚإَهاْات تؿه١ًٝٝ كتًؿ١ 

تهتػب ايكبػ١  ايؿ١ٝٓ بعس إٔ تهٕٛ ٜس ايؿٓإ قس ؾهًتٗا بؿعٌ  سٝح

 اْايٞ اإٗاض٠ ايؿ١ٝٓ ٚايؿهط ايؿين ٚاؾُايٞ ايصٟ ٜهػبٗا قػٛؽ

ّ , ْؿعط إظا٥٘ بأساغٝؼ ٚاْؿعا٫ت ْاي١ٝ ٫ ْكٌ إيٝٗا إظا٤ إاز٠ اـا

ت اؿػ١ٝ اـاق١ بإاز٠ ٚايؿٓإ عًٝ٘ إٔ واؾٜ ع٢ً ايكؿات ٚايهٝؿٝا

َٚع٢ٓ ٖصا إٔ ايعٌُ ايؿين ٫بس إٔ ٜكسض . يٝدلض ثطا٥ٗا اؿػٞ  اـا١َ 

عٔ َٗاض٠ شات اػاٙ إبساعٞ تكابٌ خٛام إاز٠ ايطبٝع١ٝ , سٝح ٜػتعٌ 

بأغايٝب اٱٜكاع ٚايتِٓٛٝ ٚايتٓاغب َٔ أدٌ  ٖاضؽ ايؿٔ ايتؿهًٝٞ 

. ؼكٝل نطب َٔ ايٛسس٠ بٌ ايعٓاقط إدتًؿ١ يًتكُِٝ 

٠ اييت ٜػتدسَٗا , ٚاييت ٜتعاٌَ َع طبٝع١ اـاّ بايتايٞ ؾٗٛٚ             

َا بعس تأثرل ؾدكٝت٘ ايؿ١ٝٓ عٓسَا ٜٓتٗٞ َٔ تؿهًٝٗا , ٖٚٛ ٟغتشٌُ ف

ٖا يهٞ ٜبتهط ٗ ن٥ٛٗا تكُُٝات٘ ٜتعطف بسق١ ع٢ً دٛاْب إَهاْات

. إػتشسث١

َٔ اـاَات غرل ايتكًٝس١ٜ اييت ٚٗطت بؿعٌ  ايبٛيٞ إغذلٚ خا١َ         

ايتطٛضات ايكٓاع١ٝ ٗ ايعكط اؿسٜح ٚاييت أسسثت ثٛض٠ ٗ إَهاْات 

ايتؿهٌٝ ايؿين سٝح ْايت ٖصٙ اـا١َ اٖتُاَا نبرلا ؾُٝا ٜتعًل بططم 
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, ٖا غاعس ع٢ً أْتاز أْٛاع نجرل٠ َٓٗا تتؿاٚت  إْتادٗا ٚتٓٛع ٚٚا٥ؿٗا

. خكا٥ك٘ ٚتتعسز أغطاض اغتدساَٗا 

ٚيهٔ ٗ ٖصا ايعكط َٚٔ خ٬ٍ ايهُٝٝا٤ ايتدًٝك١ٝ اغتطاع              

زضٚدٌ ٚايٓٝذلٚدٌ ٚايهًٛض ٟايعًُا٤ َٔ اؼاز ا٭نػذٌ ٚاي٘

 إٔ ٜٓتذٛا ايب٬غتٝو , ٚأقبح ايب٬غتٝو ٗ َطنع-ٚايهدلٜت

ٚقس شا ايٛغ٘ ايتهٓٛيٛدٞ إتكسّ ايكساض٠ نُاز٠ َجرل٠ ٗ ٙ

اغتدسَت ندا١َ ّهٔ ايتعبرل عٓٗا ٗ فا٫ت ايؿٔ ايتؿهًٝٞ ٚ ٗ 

فاٍ ا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ ايصٟ ٜعتُس ٗ تؿه٬ٝت٘ ايؿ١ٝٓ ع٢ً اؾُع بٌ 

ٜعطف بع١ًُٝ ايتٛيٝـ يًشكٍٛ ع٢ً كطدات  أنجط َٔ خا١َ ٖٚٛ َا

طبٝع١ اـاَات إػتدس١َ يًعٌُ ايؿين ٗ نٝؿ١ٝ  َع بٌترتؿه١ًٝٝ 

تٛٚٝؿٗا تٛٚٝؿا ٜتٓاغب َع ٚسس٠ ايع٬قات ايتؿه١ًٝٝ يًعٌُ ايؿين 

.  َٔ خ٬ٍ ايتؿهرل اٱبتهاضٟ يًُاضؽٟ ٨نُٓتر ْٗا

ٚإٕ نإ تٛد٘ بعض ٖاضغٞ ايؿٔ ايتؿهًٝٞ مٛ اغتدساّ           

ٚطبكا ٕكساض تآيؿ٘  تٗاطبٝعختًؿ١ ٚؾكا ٍامل ٖاٗ ٦ٖٝاتخا١َ ايب٬غتٝو  

, بط١ٜ٩  يًتؿهٌٝ َٔ خ٬ٍ أؾهاضٙإزضان٘ ٕس٣ قابًٝتٗا َٔ ثِ َعٗا ٚ

اٍ ا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ َٔ اجملا٫ت ايتؿه١ًٝٝ اييت َرٚ.تؿه١ًٝٝ َعاقط٠ 

َٔ خ٬ٍ تٛٚٝـ اـاَات إدتًؿ١ ٗ قٝاغ١  ابتهاضٜ٘تعطٞ ثطا٤ ٚقسض٠ 

تؿه١ًٝٝ ٚاسس٠ ٚيعٌ ايبشح ٗ خا١َ ايبٛيٞ إغذل َػتؿٝسًا َا ّهٔ 

ب إٔ تدلظٙ تًو اٱَهاْات َٔ قِٝ ْاي١ٝ ٚؾ١ٝٓ َٔ خ٬ٍ عًُٝات ايتذطٟ

كطدات ايعٌُ ايتؿهًٝٞ ٗ  إثطا٤ٗ ايؿٔ ايتؿهًٝٞ ايصٟ ٜػِٗ ٗ 

 .غرل تكًٝس١ٜ فاٍ ا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ بط١ٜ٩

ايبشح اؿايٞ ٜٗتِ بتٛٚٝـ اٱَهاْات  ٗ ن٤ٛ َا تكسّ ؾإٕٚ          

ايتؿه١ًٝٝ ـا١َ ضاتٓر  ايبٛيٞ اغذل  َػتؿٝسا َا ّهٔ إٔ تدلظٙ تًو 
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اٱَهاْات َٔ قِٝ ْاي١ٝ ٚؾ١ٝٓ ٚتٛٚٝـ شيو ٗ إْتاز أعُاٍ ؾ١ٝٓ ٗ 

 .فاٍ ا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ

 

 

 

 ؼسٜس إؿه١ً:. 

َٔ أِٖ إؿه٬ت اييت تٛاد٘ ايذلب١ٝ ايؿ١ٝٓ إعاقط٠  ٖٞ تًو اييت تتعًل 

زلات كتًؿ١ بايتؿهٌٝ غاَات تعطٞ إَهاْات ابتهاضٜ٘ عاي١ٝ ٚشات 

قُٝا تعبرل١ٜ تتٛاؾل َع ضنب ايتهٓٛيٛدٝا ٚايتكسّ  اؼٌُ ٗ طٝات٘

خاق١ بعس إٔ مت اغت٬ٗى ايعسٜس َٔ اـاَات ايتكًٝس١ٜ ٗ ايتؿهٌٝ 

شا ٜط٣ ايباسح إٕ إيكا٤ ايه٤ٛ ع٢ً خا١َ ضاتٓر ايبٛيٞ اغذل  ندا١َ ي٘

َعاقط٠ شات إَهاْات تؿه١ًٝٝ عاي١ٝ قس تؿٝس ٗ فاٍ ايتؿهٌٝ ٗ 

ايبشٛخ إكس١َ ع٢ً َػت٣ٛ  ق١ًؾػاٍ ايؿ١ٝٓ نُا ٫سٜ ايباسح ا٭

ايٛطٔ ايعطبٞ ٗ فاٍ ايتؿهٌٝ باـا١َ ٚغاق١ ٗ إًُه١ ايعطب١ٝ 

ايػعٛز١ٜ نُا مل تتعطض إطادع ايعطب١ٝ يتًو اـا١َ إ٫ ٗ سسٚز نٝك١ 

 ٠ايؿين َعطٝات٘ٚغايبا َا تٓشكط ٗ اؾاْب ايهُٝٝا٥ٞ ٚايتكين ٚيٝؼ ٗ 

ايبشح تٓشكط ٗ ايتػا٩ٍ ايط٥ٝػٞ ٚعًٝ٘ ؾإٔ َؿه١ً  يًدا١َ ٠ٚاؾُايٞ

إَها١ْٝ خا١َ ايبٛيٞ اغذل ٗ إثطا٤ ا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ ٗ ايذلب١ٝ : ايتايٞ 

 :-َٔ ٖصا ايتػا٩ٍ ايتػا٫٩ت ايتاي١ٝ ع ٜٚتؿطايؿ١ٝٓ 
 

 

 

 

 تػا٫٩ت ايبشح :. 

ايسٚض ايصٟ تًعب٘ خا١َ ايبٛيٞ اغذل ٗ تٓٛع ايكٝاغ١   َا .1

 .ايؿين ايتؿه١ًٝٝ يًعٌُ 

اغات ايتؿه١ًٝٝ ٚاؾُاي١ٝ ـا١َ ايبٛيٞ اغذل ٜجطٟ ايكٞ َا .2

 .فاٍ ا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ 
 

 

 

 

 ايبشح  ٚضؾط:. 
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إٕ ايتعطف ع٢ً اٱَهاْات ايتؿه١ًٝٝ ـا١َ ايبٛيٞ اغذل   .1

ٜهؿـ عٔ فُٛع١ َٔ ايكِٝ ايؿ١ٝٓ اؾُاي١ٝ يًدا١َ ّهٔ 

 .فاٍ ا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ تجطٟتٛٚٝؿٗا ٱْتاز أعُاٍ ؾ١ٝٓ 

إٍ ٠ ـا١َ ايبٛيٞ اغذل ٟتؿهٌٝقٝػات ايكسض يًتٛقٌ إيٞ  .2

تػِٗ ٗ ٍفُٛع١ َٔ ا٭غؼ ٚايتكٓٝات ايتؿه١ًٝٝ  أِٖ

 .٤٬ّٜ نٌ َٔ ايتكُِٝ ٚاـا١ََعاؾات تؿه١ًٝٝ َتٓٛع١ 

 

 

 ٚتتُجٌ ٗ ايتايٞ  أ١ُٖٝ ايبشح: 

زعِ اـدلات إطتبط١ بايعٌُ ٗ فاٍ ايتكُِٝ باـاَات ٚاييت  .2

 .َٓاٖر ايذلب١ٝ ايؿ١ٝٓ تكطٖا 

تك١ٜٛ ا٫ضتباٙ بٌ ايؿٔ ٚايعًِ َٔ خ٬ٍ ايتعطف ع٢ً اـاَات  .3

 . اؿسٜج١ َٚهْٛات٘ ٚأغايٝب اغتدساَات٘ ٚتٛٚٝؿٗا زاخٌ ايعٌُ ايؿين

نُسخٌ َٔ َساخٌ ايتؿهٌٝ ايؿهط ايتذطٜيب  ع٢ً أ١ُٖٝ ايتأنٝس .4

. ايؿين ٗ ايذلب١ٝ ايؿ١ٝٓ بتدككاتٗا إدتًؿ١ 

 خأٖساف ايبح:. 

ٚأغايٝب اغتدساَٗا ٗ  ايتعطف ع٢ً ايكِٝ اؾُاي١ٝ ـا١َ ايبٛيٞ اغذل  .1

. ايعٌُ ايؿين

ٚأغايٝب  ا١َ ايبٛيٞ اغذل ايهؿـ عٔ بعض ايتكٓٝات اـاق١ بذ .2

ّهٔ ا٫غتؿاز٠ ( غرل تكًٝس١ٜ )اغتدساَٗا ٗ إْتاز أعُاٍ ؾ١ٝٓ َعاقط٠ 

 .َٓٗا ٗ إثطا٤ فاٍ ا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ 

ايتأنٝس ع٢ً ايتذطٜب نُسخٌ ٱثطا٤ ايؿهط ا٭بتهاضٟ َٚط١ْٚ  .3

 . ٗ ايعٌُ ايؿينايتعاٌَ َع اـاَات ايػرل ايتكًٝس١ٜ اـاق١ 
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 سسٚز ايبشح:. 

   اـا١َ إػتدس١َ ٗ ايبشح ٖٞ ايب٬غتو ٚضاتٓر ايبٛيٞ اغذل .

  ٜكّٛ  بٗا  ايباسحاييت اؾاْب ايتطبٝكٞ ٚايتذاضب ايتُٗٝس١ٜ .

 ٍتطبٝل ع٢ً فاٍ ا٭ؾػاٍ اٍايؿ١ٝٓ إٓؿص٠ ثٓا١ٝ٥ ٚث٬ث١ٝ ا٭بعاز ٚ ا٭عُا

 .ايؿ١ٝٓ

 

 

  ايبشحَكطًشات :. 

 ايًسا٥ٔ ايكٓاع١ٝindustrial plastics: .: 

تعتدل ايًسا٥ٔ َٔ إٛاز ايكٓاع١ٝ اؾسٜس٠ ْػبٝا ٚقس عطؾٗا عسز َٔ 

ٖٞ يؿٜ  "ايًسا٥ٔ إٔ  (1997) َكطؿ٢ إّإتصنط إدتكٌ ؾُِٓٗ 

ٜطًل ع٢ً نٌ ؾٞ ب٘ يسا١ْ ا٣ نٌ ؾٞ ّهٔ إٔ ٜتؿهٌ ؼت 

ايهػ٘ ٚاؿطاض٠ زٕٚ إٔ ٜؿكس تطبط٘ ٜٚػتطٝع ع٢ً شيو إٔ وؿٜ 

ٚايًسا٥ٔ تتهٕٛ َٔ ث٬ث١ عٓاقط ,بايؿهٌ اؾسٜس ايصٟ انتػب٘ 

أغاغٝ٘ ٖٚٞ ايطاتٓذات إٛاي٧ إًسْات ٚيهٌ عٓكط خكا٥ك٘ اييت 

ضنٝب٘ ايهُٝا٥ٞ ٚيتشكٝل ٖصٙ إٛقؿات ُٝعٙ ٚتتشسز ٚٚٝؿ١ سػب ت

ايتؿه١ًٝٝ ؾإ ا٫ػاٙ ايؿهطٟ إتٓاَٞ عاد٘ إٍ اغتجُاض ايؿهطٟ 

 ( .136م" )ايعٌُ أغًٛب ايتذطٜيب ناػاٙ وسز

تكٓع َٔ ا٫ؼاز ايهُٝٝا٥ٞ ٕٛز َجٌ ايًسا٥ٔ  "إٔ  (2003)زايٝا  ٚتهٝـ

ايؿشِ إا٤ ٚاشلٛا٤ ٚ ايبذلٍٚ اؿذط اؾرلٟ ٚإًح ٚشيو ؼت ٚطٚف 

ٜٚعتدل ايهطبٕٛ ٖٛ ايعُٛز ايؿكطٟ ٗ , قسزٙ ٱْتاز إاز٠ إطًٛب١ 

تطنٝب ايًسا٥ٔ ٚشيو ٭ْ٘ عٓكط ْؿ٘ نُٝٝا٥ٝا َتشس بعٓاقط أخط٣ 

ت ايهطبٕٛ َع بعهٗا ايبعض نجرل٠ إٍ داْب إَها١ْٝ اؼاز شضا
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َهْٛ٘ غًػً٘ ٫ْٗا١ٝ٥ ايطٍٛ ٖٚٞ ايسعا١َ ا٭غاغ١ٝ ٗ إطنبات 

 ( .25م) "ايعه١ٜٛ 

اؾتكت   plastikن١ًُ ب٬غتٝو  "إٔ   (1978 )شنط باضغًٞ ٚنعْطٟ

َٔ ايه١ًُ ايْٝٛا١ْٝ َع٢ٓ تؿهٌٝ أٚ قٝاغ١ ٖٚٞ خا١َ غرل َٓت١ُٛ 

 .ايؿهٌ ؼت ايهػ٘ ٚاؿطاض٠ 

ا٥ٔ عباض٠ عٔ غًػً٘ ط١ًٜٛ َٔ ايصضات إطتبط١ َعا َهْٛ٘ ٚسسات ٚايًس 

َتهطض٠ تػ٢ُ َُْٛٝط َع٢ٓ دع٨ ٚاسس ٚعٓسَا تطتب٘ ايعسٜس َٔ 

" إُٓٝطات َعا تهٕٛ غًػ١ً شضٜ٘ ط١ًٜٛ شات خٛام تػ٢ُ بٛيُٝع

 ( 32م)

 

 

 

  ا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ:artwork .: 

ابتهاض شاتٞ يتعبرلات ٖٞ ض١ٜ٩ ؾ١ٝٓ أٚ " :-بكٛي٘ غْٝٛاٜس   ٜٚعطؾٗا 

ْاي١ٝ قٛاَٗا قٝاغ١ اـاَات ايطبٝع١ٝ ٕٚكٓع١ ٚإٛؾط٠ يًؿطز سٝح 

ٜكّٛ بايتعبرل َٔ خ٬ٍ ٖصٙ اـا١َ ؾٝعٝس تؿهًٝٗا ,أٚ ٜكّٛ بايتٛيٝـ 

ٚإعًَٛات ٚإٗاضات إدتًؿ١ يتطٜٛع  تبُٝٓٗا َػتدسَا ٗ شايو اـدلا

 ( .42م) "ِٜ ايٛٚٝؿ١ٖٝصٙ اـاَات َا ٜتٓاغب َع َعطٝات ايتكِ

ٖٞ أعُاٍ ؾٓٝ٘ َبتهطٙ شات س١ٜٛٝ َتها١ًَ " (2003)زايٝا  ٚت٪نس

ٜٓتذٗا اٱْػإ َػتعٝٓا بأزٚات َٓاغب١ ٱخهاع بعض اـاَات إدتاض٠ 

ٚإتٛؾط٠ يًؿدل إٓتر شلا بعس ايتعطف عًٝٗا ٚايتذطٜب بٗا يٝتشكل ٗ 

أغػٗا ٗ نٌ ايٓٗا١ٜ عٌُ ؾين قٛاَ٘ يػ١ ايتؿهٌٝ بعٓاقطٖا ٚ

  .َتذاْؼ

ايؿ١ٝٓ نأٟ عٌُ ؾين ٫بس ٚإ ٜتكـ بايؿٍُٛ ٚايتهاٌَ  ؾا٭ؾػاٍ

سٝح تعتُس ٗ تهٜٛٓٗا ع٢ً ٬ََؼ ايػطٛح إدتًؿ١ ٚع٢ً اٱٜكاع ايصٟ 

ٜٓتر َٔ ايتٓاغل بٌ كتًـ ايعٓاقط اييت تتؿاعٌ ٗ قٛضٙ َؿه٬ت 
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أقطبِٗ يصات٘  ؾٓٝ٘ ؼتاز بايهطٚض٠ ٭نجط َٔ سٌ ٜططح يٝٓتكٞ ايساضؽ

 ( .27م) "ٚاػاٖات٘ ايؿ١ٝٓ إُٝع٠

ٚا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ تتُجٌ ٗ َعاؾات َتعسز٠ َٓٗا ا٭ؾهاٍ أجملػُ٘ شات 

ايج٬ث١ أبعاز أٚ إػطش١ شات ايبعسٜٔ ٚأسٝاْا تتدص قٛضٙ َٓتذات ْايٝ٘ 

     . ْؿعٝ٘ أٚ أؾهاٍ ؼكل فطز ايطغب١ بايتعبرل باـاَات

 

 

 

  ايتذطٜب:experimentation .: 

نًُ٘ ػطٜب ٗ اغتعُاشلا " :-إٔ( 2000ّ) ٖا ُْٛٞاٜصنط ٗ َعٔ

إأيٛف ٖٞ َؿتك٘ َٔ ايه١ًُ ايْٝٛا١ْٝ ايتذطب١ باغتدساّ إٓاٖر اييت 

تكّٛ ع٢ً ايتذطب١ ايع١ًُٝ بس٫ َٔ اييت تكّٛ ع٢ً فُٛع٘ َٔ إباز٨ 

ٍ ايذلب١ٝ ايؿ١ٝٓ ٗ ايٓٛط١ٜ إػًِ بٗا ٚقس ٚٗط اقط٬ح ايتذطٜب ٗ سل

َٓتكـ ٖصا ايكطٕ ٚنإ يدلٚظٙ إؾاض٠ إٍ ٚعٞ بػعٟ سٟٝٛ يًع١ًُٝ 

ايتع١ًُٝٝ ٚإضغا٤ قٛاعسٖا ع٢ً أقٍٛ َٔ ايؿِٗ ايػًِٝ ٕع٢ٓ ايذلب١ٝ 

 ( .11م) "نعًُٝ٘ َتطٛض٠ َٚػتُط٠ 

ايباسح ٗ تٓؿٝص  ٠َهاْٞإٜٚككس بايتذطٜب ٗ ٖصا ايبشح اؿايٞ َس٣ 

قٝاغات تؿهًٝٝ٘ دسٜس٠ َٚبتهطٙ باغتدساّ خا١َ ضاتٓر ايبٛيٞ اغذل 

ؾ١ٝٓ  أعُاٍ ٱْتاز

 

  ايب٬غتٝو:plastic .: 

ٜطدع أقٌ إٛاز إكٓع١ َٔ خا١َ "( 1997) ظنٞ تكٍٛ ٖس٣

, سُٝٓا 1865ايب٬غتٝو إٍ ايكطٕ ايتاغع عؿط ٚبايتشسٜس عاّ 

انتؿاف (   Alexander Parkesايهػٓسض باضنؼ)اغتطاع 

ايٓٝذلٚغًػٝٛيٛظ ثِ تٛايت عًُٝات ايتذطٜب ٚا٫نتؿاف ع٢ً اـا١َ 
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ست٢ ٚقًت إٍ ايؿهٌ إتعاضف عًٝ٘ ٗ ناؾ١ ا٫غتدساَات 

 . (27م" )إعاقط٠

ع٢ً ( Plasticب٬غتٝو )ٜطًل َكطًح " ( 1997)ٖس٣  أٜها ٚتهٝـ

ٚتػٝرل ؾهً٘ بٛاغط١  نٌ ؾ٤ٞ ب٘ يس١ْٚ ع٢ً نٌ خا١َ , ّهٔ تعسٌٜ

َ٪ثط َٝهاْٝهٞ سطاضٟ زٕٚ إٔ تؿكس ُاغهٗا ٚٗ ْؿؼ ايٛقت 

ؼاؾٜ ع٢ً قٛضتٗا اؾسٜس٠ ست٢ بعس ظٚاٍ إ٪ثط عًٝٗا َجًُا أطًل 

( 28م" )أسس ايعًُا٤ ا٭َطٜهٌٝ (  Carleton Ellesناضيتٕٛ أيٝؼ)

. 

إكٓع١ ٜٚٛدس ْٛع َٔ أْٛاع إٛاز ايعه١ٜٛ ٚايؿب٘ عه١ٜٛ ٚايبٕٛرلات ٖٚٛ 

ٚنٌ ّٜٛ ٜتطٛض ايعًِ يٝهتؿـ أْٛاع دسٜس٠ ْٛاع ايب٬غتٝو أايعسٜس َٔ 

 .اٱْػإَٔ ايب٬غتو ـس١َ 
 

  ايًسا١ْ:ductility .: 

ٜطًل ع٢ً إٛاز اييت  ٚع٢ً ايتؿٛٙ زٕٚ إٔ ٜٓهػط  قًبٖٞ قسض٠ دػِ 

٫ تعٛز إٍ ؾهًٗا ا٭قًٞ إشا سسخ شلا ْٛع َٔ انػ٘ أٚ ايؿس غرل َٔ 

ؾهًٗا ٚشايو وسخ بػبب نعـ ُاغو دع٦ٜاتٗا بسيٌٝ إْٗا مل تطدع 

 (ايؿٝعٜا٤ اؿسٜج١ يًذاَعات)  .إٍ سايتٗا ا٭ٍٚ

 

  إط١ْٚ:flexibility .: 

ٚ ٖٞ ٌَٝ إاز٠ يًعٛز٠ إٍ سايتٗا ا٭ق١ًٝ بعس ظٚاٍ ايك٠ٛ إ٪ثط٠ عًٝٗا 

تعٛز إٍ سايتٗا تطًل ع٢ً إٛاز اييت إشا نػ٘ عًٝٗا ٜتػرل ؾهًٗا ثِ 

 (8م)(. ايؿٝعٜا٤ ايعا١َ) ا٭ق١ًٝ بعس ظٚاٍ ايهػ٘
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 يؿكٌ ايجاْٞا

 أدبيات البحث

 .ايسضاغات ايػابك١ :أ٫ٚ 

 .اٱطاض ايٓٛطٟ: ثاًْٝا

 :إبشح ا٭ٍٚ

 التطور التكنولوجي وصناعة الخامات المختلفة في العصر الحذيث 

 إكس١َ. 

  ٕايعؿطٜٔؾًػؿ١ ايط١ٜ٩ ايؿ١ٝٓ ٗ ايكط. 

 ايًسا٥ٔ ايكٓاع١ٝ. 

 قازض٠ ا٭غاغ١ٝ يًسا٥ٔ ايكٓاع١ٝامل. 

 يعٓاقط ا٭غاغ١ٝ يًسا٥ٔا . 

 اغتدساّ ايًسا٥ٔ نٛغٝ٘ تؿهًٝٞ ٗ ايعٌُ ايؿين . 

 اٱَهاْات ايتؿه١ًٝٝ اييت ُٝعت بٗا ايًسا٥ٔ ايكٓاع١ٝ. 

 ١ًٜٝٚايذلنٝب١ٝ ٚاٱَهاْات ايتؿهٞاـٛام اؿػ١ٝ ) خا١َ ايب٬غتٝو .  

  ( ايبٍٛ اغذل)خا١َ. 
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 :. ايسضاغات ايػابك١: أ٫ٚ 

اٱَهاْات ايتؿه١ًٝٝ ـا١َ ايب٬غتٝو ٗ : " زضاغ١ بعٓٛإ .1

(   1984ّغعٝس غٝس سػٌ , " ) فاٍ أغؼ ايتكُِٝ

تٓاٚيت ٖصٙ ايسضاغ١ َا١ٖٝ ايب٬غتٝو ٚاٱَهاْات ايتؿه١ًٝٝ ـاَت١ 

ٚإٛاز ( ا٭نطًٜٝو)َٚكازضٙ , ٚأقػاَ٘ ٚخاق١ ب٬غتٝو  بطغبٝهؼ 

ٚا٭زٚات إػتدس١َ ٗ تؿهٌٝ ايب٬غتٝو , نُا تٓاٚيت إَهاْات 

ٚططم تؿهٌٝ ٖصٙ اـا١َ َٚٔ أِٖ ٖصٙ ا٭غايٝب ايتؿهٌٝ باغتدساّ 

ٚا٫غتؿاز٠ َٔ خاق١ٝ ايؿؿاؾ١ٝ ٗ ايتؿهٌٝ ايؿين ايصٟ ٜعتُس .اؿطاض٠

ٚتٗسف ع٢ً ع٬قات ايٓػب ٚإػاسات اـاق١ َذاٍ أغؼ ايتكُِٝ 

اـاَات  إٍ إٚٗاض اٱَهاْات ايتؿه١ًٝٝ ـا١َ ايب٬غتٝو نأسس

ايباسح بتشًٌٝ بعض ا٭َج١ً إدتاض٠ َٔ ا٭عُاٍ قاّ ايػرل تكًٝس١ٜ نُا 

. ايؿ١ٝٓ إعاقط٠ اييت اغتدسَت ؾٝٗا ؾطا٥ح ايب٬غتٝو

ٚتؿٝس ٖصا ايسضاغ١ ايباسح ٗ ايتعطف ع٢ً ايع٬قات ايتؿه١ًٝٝ   

إدتًؿ١ اييت تتُٝع بايتكٓٝات ا٭زا١ٝ٥ اييت اغتدسَت يتدلظ ْاي١ٝ ايؿ١ٝٓ 

ايتؿهٌٝ غا١َ ا٭نطًٜٝو ٗ فاٍ ايتؿهٌٝ اجملػِ  ّٚهٔ 

ا٫غتؿاز٠ َٓٗا ٱثطا٤ ايتذطٜب ٗ فاٍ ايتؿهٌٝ باـاَات ٖٚٛ فاٍ 

ايبشح اؿايٞ سٝح أٚٗطت اـا١َ ُٝعًا ٗ تطٜٛع ايتؿهٌٝ  باـا١َ 

ٍ ؾهًٗا اؾصاب ٚخٛاقٗا إُٝع٠ َٔ ْؿاش١ٜ يًه٤ٛ َٚكا١َٚ  باٱناؾ١ إ

ايعٛاٌَ اؾ١ٜٛ, ٚخؿ١ ايٛظٕ َٚعسٍ اسذلام بط٧ ٖٚٞ َٔ خاَات 

 . ايب٬غتٝو اييت ٫ ؽسف بػٗٛي١

 

ّٚهٓٓا َٔ خ٬ٍ ٖصٙ ايسضاغ١ ايتعطف ع٢ً خا١َ ايب٬غتٝو 

٣ تًو َٚكازضٖا, ٚنصيو ا٭غايٝب ٚايتكٓٝات اييت ّهٔ إناؾتٗا عٌ
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اـاَات ٱثطا٤ غطٛسٗا , نُا ّهٓٓا ايتعطف ع٢ً أغايٝب ايًكل 

. ٚايتًُٝع ٚ تؿٝسْا ٖصٙ اـا١َ بٓكا٤ ؾؿاؾٝتٗا

ٚقس أٚقت تًو ايسضاغ١ بهطٚض٠ ايتذطٜب ٗ اـاَات إدتًؿ١ 

ٚخاق١ اـاَات ايػرل تكًٝس١ٜ اييت تػاِٖ ٗ إثطا٤ ايتعبرل ايؿين ٚاؾُايٞ 

. ١ْٝٚابتهاض ا٭عُاٍ ايـ

نُا قاّ ايباسح بؿطح جملُٛع١ َٔ اٯضا٤ اييت تػاِٖ ٗ تسعِٝ 

ؾهط اغتدساّ اـاَات اؾسٜس٠ نُكازض ّهٔ اغتػ٬شلا ٚتٛٚٝؿٗا 

. ٗ إْتاز أعُاٍ ؾ١ٝٓ َبتهط٠

نُا ّهٔ ا٫غتؿاز٠ َٔ أعُاٍ ايؿٓاٌْ إكطٌٜ ايصٟ اغتدسَٛا 

شٟ ٜعس َٔ أٚا٥ٌ ايصٟ ٚاٍ" َٓرل نٓعإ" خاَات غرل تكًٝس١ٜ َجٌ ايؿٓإ 

اغتدسَٛا اـاَات ايػرل تكًٝس١ٜ َػتؿٝسًا َٔ ايط٣٩ ايتؿه١ًٝٝ إتعسز٠ 

. يًُساضؽ ايؿ١ٝٓ اؿسٜج١
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اٱَهاْات ايتؿه١ًٝٝ يًسا٥ٔ ايكٓاع١ٝ : " زضاغ١ بعٓٛإ  .2

سػٔ آس )  " ٫بتهاض سًٝات ؾ١ٝٓ َعاقط٠نُسخٌ 

(  1990ّايسَطزاف,

ؼًٌٝ يبعض ا٭َج١ً إدتاض٠ َٔ ا٭عُاٍ ايؿ١ٝٓ تتٓاٍٚ ايسضاغ١ 

إعاقط٠ اييت اغتدسَت ؾٝٗا ايًسا٥ٔ ايكٓاع١ٝ ٚتٓاٚيت زضاغات تتعطض 

ي٬بتهاض َٔ سٝح أْ٘ ع١ًُٝ تكاؽ َٔ خ٬ٍ ْتا٥ذ٘ ٚتٓاٚيت بعض 

خاَات ايًسا٥ٔ ايكٓاع١ٝ بايسضاغ١ ٚ ايتذطٜب ٚتٗسف ايسضاغ١ إٍ اغتٓتاز 

اظ بطٛاع١ٝ تؿه١ًٝٝ َع١ٓٝ ت٪زٟ إٍ تطٜٛط إُاضغ١ إٔ اـاَات اييت ُت

ايتطبٝك١ٝ, ٚتػِٗ ٗ إثطا٤ فاٍ ا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ, ٚانتؿاف أغايٝب 

َبتهط٠ ٗ َعاؾ١ اـاَات, ٚتٛيٝؿٗا َعًا ٗ إْتاز َؿػ٫ٛت ؾ١ٝٓ, 

ٚتهٕٛ ٚغ١ًٝ َٔ ٚغا٥ٌ ت١ُٝٓ ايكسض٠ ع٢ً ايط٬ق١ ٚإط١ْٚ ايتؿه١ًٝٝ 

ٜح تكسِٜ قٝاغات دسٜس٠ ٗ فاٍ ا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ, ٚا٫بتهاض, َا ٜت

أٚ باـاَات قسز٠ " Ready made"بإكاض١ْ بأؾٝا٤ داٖع٠ ايكٓع 

.  ايطٛاع١ٝ ايتؿه١ًٝٝ

ا٭بٛنػٞ ٚ ايبٛيٞ اغذل)  خاَيتٚقس تعطنت ايسضاغ١ إٍ 

ثِ قسَت . ٚأؾطزت ٕٛاقؿاتٗا ايهُٝا١ٝ٥ ٚايتك١ٝٓ ٚايؿ١ٝٓ ( ا٫نطًٜٝو ٚ

ٟ يًسا٥ٔ ايكٓاع١ٝ ٚنصيو ا٭غاؽ ايعًُٞ يًسضاغ١ ٚأٜهًا عطض تاضٜذ

تكػِٝ ايًسا٥ٔ اييت تػتدسّ اؿطاض٠ ٗ تًٝٓٗا ٚإػتكط٠ باؿطاض٠ َٚكس١َ 

ٗ نُٝٝا٤ ايبٛيُٝطات ٚاـٛام ايعا١َ يًسا٥ٔ ايكٓاع١ٝ سٝح تٓاٚيت 

 ايٛظٕ ايٓٛعٞ , ايًٕٛ , ايؿؿاؾ١ٝ ايكاب١ًٝ يٮؾػاٍ"اـٛام ايعا١َ يًسا٥ٔ 

ثِ قسَت عطنٗا " . , ايتهٜٛٔ ايػطشٞ ٚاٱْٗا٤ ,ايتٛقٌٝ اؿطاضٟ

يًدٛام إُٝع٠ يًسا٥ٔ ايكٓاع١ٝ, ٚإػا٨ٚ اييت تتعطض شلا عٓس ايتعاٌَ 

َع تًو اـاَات, ٚتٓاٚيت بعس شيو ايتؿه٬ٝت إػتشسث١ ٗ ايًسا٥ٔ 

. َعًَٛات عٔ اـاَات إدتاض٠ نُسخٌ يًتذطٜب 
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َٛع١ َٔ ايتذاضب ا٫غتهؿاؾ١ٝ ع٢ً اـاَات نُا قسَت ايسضاغ١ َر 

إدتاض٠ , ٜٚػتؿٝس ايبشح اؿايٞ َٔ ٖصٙ ايسضاغ١ َا تٓاٚيت٘ عٔ ايًسا٥ٔ 

ايكٓاع١ٝ ايػا١ً٥ ٗ ايهؿـ عٔ خكا٥كٗا َٚٛاقؿاتٗا ايتك١ٝٓ ٚايؿ١ٝٓ 

. ٫ٚ إٔ شيو ٜجطٟ ايبشح اؿايٞ

اٍٚ ايًسا٥ٔ ٚتتؿل ٖصٙ ايسضاغ١ َع ايبشح اؿايٞ ٗ إٔ ن٬ُٖا ًٜ  

ايكٓاع١ٝ ايػا١ً٥ َا ٜؿٝس اجملا٫ت ايؿ١ٝٓ إدتًؿ١ , ٚنٝؿ١ٝ ا٫غتؿاز٠ 

َٔ ٖصٙ إدًؿات ايكٓاع١ٝ ٗ َاز٠ ا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ , ٚؽتًـ ٖصٙ 

ايسضاغ١ عٔ ايبشح اؿايٞ ٗ إٔ ٖصٙ ايسضاغ١ تٓاٚيت داْب إُاضغ١ 

ع٢ً ايٓاس١ٝ  سًٝات ؾ١ٝٓ َعاقط٠ ؾك٘ َع ايذلنٝع ابتهاضايع١ًُٝ ٗ 

ايتطبٝك١ٝ ٚايٓاس١ٝ ايتك١ٝٓ بعٝسا عٔ ْايٝات اـا١َ ٚخكا٥كٗا ايؿ١ٝٓ 

غرل إٔ ايبشح اؿايٞ ٫ ًٜتعّ ٗ إُاضغ١ ايع١ًُٝ ظاْب اؿًٝات ؾك٘ 

. ٭ؾطاز إَهاْٝات تؿه١ًٝٝ اندل يًدا١َ 
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ايك٬ز٠ شات اٱَهاْات ايتؿه١ًٝٝ إتعسز٠ : زضاغ١ بعٓٛإ  .3

إّإ عبسايٛزٚز َكطؿ٢ ) نُسخٌ يتسضٜؼ ا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ 

1997ّ  )

تٓاٚيت ٖصٙ ايسضاغ١ خا١َ ايبٍٛ اغذل , ٚإَهاْاتٗا ايتؿه١ًٝٝ ٗ                   

ؾهاٍ ايك٬ز٠ ٚ أثط إعتكسات ايتاضى١ٝ ِْٚٛ ايتكُِٝ ٗ ايك٬ز٠ ٚأ

ايٛسسات إػتدس١َ ٗ ايعٌُ ايؿين, ٚاٱَهاْات ايتؿه١ًٝٝ يًسا٥ٔ 

ايكٓاع١ٝ ٗ قٝاغ١ ايك٬ز٠ َٚٓٗا ايؿؿاؾ١ٝ ٚقاب١ًٝ ايكب ٚايتًٜٛٔ ٚ 

. ايتؿطٜؼ ٚاؿصف ٚايتٛيٝـ

نُا تٓاٚيت ايعسٜس َٔ َساخٌ ايتذطٜب ٖٚٛ َا ٜؿٝس ايسضاغ١ 

٠ ٚزٚضٙ ٗ أثطا٤ إؿػٛي١ اؿاي١ٝ باٱناؾ١ إٍ تٓاٍٚ عٓكط ؾؿاؾ١ٝ اـاّ

ايؿ١ٝٓ َع تٛيٝؿٗا غاَات أخط٣ ٚإٍ إٔ  تٛيٝـ خاَات ايًسا٥ٔ ايكٓاع١ٝ 

شات " ايك٬ز٠"إدتًؿ١ ٜعطٞ نؿا٠٤ ٚٚٝؿ١ٝ , ٚثطا٤ً ْايًٝا عٓس قٝاغ١ 

اٱَهاْات ايؿه١ًٝ إتعسز٠ ٚأٜهًا ت٪ثط تًو اـاَات ايعكط١ٜ يًسضاغ١ 

. ١ٜ ٗ إؿػٛي١ ايؿ١ٝٓبايه١ًٝ قًُٝا ؾهط١ٜ, ٚتؿهٌٝ

ٚ ٜكسّ ايبشح عسزًا َٔ اؿًٍٛ ايتك١ُُٝٝ يًك٬ز٠ ايٛاسس٠ عٔ 

ططٜل ايتشطٜو ايٝسٟٚ ايبػٝ٘ يتػرل ايع٬قات ايتؿه١ًٝٝ ٚاي١ًْٝٛ , َجٌ 

ا٫ْع٫م سٍٛ فط٣ قايب ايٛنع , ٚايسٚضإ احملٛضٟ , اؿصف ٚاٱناؾ١ 

. يبعض عٓاقط تكُِٝ ايك٬ز٠

ع٢ً ؼًٌٝ ٕدتاضات َٔ ايك٬زات ٗ ايؿٕٓٛ نُا قاَت ايسضاغ١ 

ٚاؿهاضات ٚإدتًؿ١ يًٛقٛف ع٢ً إؿاِٖٝ ا٭غاغ١ٝ شلصٙ اـكا٥ل 

. ايؿه١ًٝ يًك٬زات

ٚ تٓاٚيت خاَات ايًسا٥ٔ ايطبٝع١ٝ ٚايًسا٥ٔ ايكٓاع١ٝ ٚخكا٥كٗا 

ٚإَهاْٝاتُٗا ايتؿه١ًٝٝ, ٚنصيو أِٖ تكٓٝات ايعٌُ بٗا, َسع١ُ 

. يؿٔ اؿسٜح بأَج١ً َٔ ق٬زات ا
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ٚأخرلًا اغتؿازت ايباسج١ َٔ زضاغتٗا ايٓٛط١ٜ ايتش١ًًٝٝ ٗ ٚنع  

عس٠ قاٚض يسضاغتٗا ايتطبٝك١ٝ, ٚتٓؿٝص أعُاٍ َٔ إْتادٗا َٔ ايك٬زات 

قا١ُ٥ ع٢ً َؿاِٖٝ ايؿٔ اؿسٜح ٚتٛٚٝؿًا يًداَات ايتهٓٛيٛد١ٝ اؿسٜج١ 

. ٚتٛيٝؿاتٗا

ٚتكٓٝات ايك٬ز٠ ٗ ايؿٔ ٚتٓاٚيت ايباسج١ ٗ ايؿكٌ ايطابع خاَات 

اؿسٜح, ٚتعطض ٖصا ايؿكٌ يبعض ايًسا٥ٔ ايطبٝع١ٝ َجٌ ايهٗطَإ 

ٚايكطٕٚ ٚغرلٖا, ٚبعض ايًسا٥ٔ ايكٓاع١ٝ نايبٍٛ اغذل ٚا٭نطًٜو 

ٚا٫ٜبٛنػ٢ ٚقاب١ًٝ ٖصٙ اـاَات يًكب ٗ زضد١ سطاض٠ ايػطؾ١, 

.  يٝـٚنصيو ايؿؿاؾ١ٝ ٚايتًٜٛٔ ٚايتؿطٜؼ ٚاؿصف ٚاٱناؾ١ ٚايتٛ

ٚقس اضتب٘ ايػطض َٔ ٖصٙ ايسضاغ١ ٗ ايبشح اؿايٞ ٗ تٓاٚشلا 

ايًسا٥ٔ ايكٓاع١ٝ ايػا١ً٥ ٚخكا٥كٗا َٚٛاقؿتٗا ٚبعض اٱَهاْٝات 

ايتؿه١ًٝٝ شلصٙ اـا١َ ٚقسضتٗا ع٢ً ايتٛيٝـ غاَات كتًؿ١ ٫ٚ ؾو ٗ 

. ٜجطٟ ايبشح اؿايٞ شايو إٕ
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عكاّ " ) ايبٛيٞ اغذل ٚتؿهٌٝ إعازٕ " ٚٗ زضاغ١ بعٓٛإ  .4

(  1982ّعبسايطٓٔ دعؿط,

تٓاٚيت ايسضاغ١ خا١َ ايبٍٛ اغذل ٗ تؿهٌٝ إعازٕ بايتػط١ٝ   

ٚبايطُط اؾع٥ٞ أٚ بايطُط ايهاٌَ يًُؿػ٫ٛت إعس١ْٝ ٗ اـا١َ ايػا١ً٥ 

. , أٚ ايتؿهٌٝ ايهاٌَ يًدا١َ 

اغذل ٚإؿاِٖٝ  بايبٛيٞنُا تتٓاٍٚ ا٭غاؽ ايعًُٞ يتدًٝل 

ا٭غاغ١ٝ يهُٝٝا٤ ايبٛيُٝطات ثِ عطض تاضىٞ يًب٬غتٝو َٔ سٝح 

. اـٛام ٚططم تؿهًٝٗا ٚايذلنٝب ايهُٝٝا٥ٞ ٚططم تكٓٝعٗا

ثِ تٓاٚيت إْتاد٘ ٚإٛاز إػاعس٠ ٕهْٛات٘ ٚ ايتطبٝل ايعًُٞ ٕعاؾت٘   

ا ايبشح إٍ اغتدساّ خاَات ضخٝك١ ٚغرل ٚتؿهًٝ٘ , ٜٚٗسف ٖص

شات ق١ُٝ ؾ١ٝٓ ٚإَهاْات تؿه١ًٝٝ عاي١ٝ " ضاتٓذات ايبٍٛ اغذل " َهًؿ١

ؽسّ أؾػاٍ إعازٕ, ٚٚقا١ٜ شلا َٔ إ٪ثطات اؾ١ٜٛ ٚايهُٝٝا١ٝ٥ ٚتكًٌٝ 

ايتهايٝـ ٗ ايط٤٬ات , ٚا٫غتؿاز٠ َٓ٘ ٗ عٌُ ِاشز يًُػبٛنات 

بعض إه٬ُت يًُعازٕ ٚخاق١ ٗ أٚاْٞ إٓعي١ٝ ٚغٗٛي١ تطَُٝٗا, ٚإْتاز 

ٚقٛاعس ايهاغات أٚ َا ؾاب٘ شيو ٚنبسٌٜ يًُذٖٛطات  ٚ٭عُاٍ إٝٓا٤ 

. ايعداد١ٝ, ٚاؿكٍٛ ؾٝٗا ع٢ً ؾؿاؾ١ٝ ي١ْٝٛ 

نُا ّهٔ قب ايبٍٛ اغذل ع٢ً ايب٬غتٛغٌ اختكاضًا يًٛقت  

ٍ ع٢ً أؾهاٍ ٚاجملٗٛز بؿهٌ ٚانح ٗ أعُاٍ إٝسايٝات , َع اؿكٛ

. دسٜس٠ ٚأيٛإ دسٜس٠

نُا تٓاٚيت ايسضاغ١ ا٭غاؽ ايعًُٞ يتدًٝل ايبٛيٞ أغذل َٔ سٝح  

َطنبات اؾع٥ٝات ٚأُٖٝتٗا ٚإؿاِٖٝ ا٭غاغ١ٝ يهُٝٝا٤ ايبٛيُٝطات 

ٚغرلٖا َٔ ايعًُٝات ايهُٝٝا١ٝ٥ اـاق١ بايبًُط٠ ثِ َسخٌ ٚعطض 

أِٖ  –ب ؼهرلٙ أغايٞ –َهْٛات٘  –َكازضٙ )تاضىٞ يًب٬غتٝو 

, ثِ تٓاٚيت (اـٛام ايهُٝٝا١ٝ٥ ٚايؿٝعٜا١ٝ٥ اييت ُٝعٙ ٚاغتعُا٫ت٘
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ٚاغايٝب إْتاد٘ ٚإٛاز إػاعس٠ ٕهْٛات٘  , ايسضاغ١ نُٝٝا٤ ايبٍٛ اغذل

. ٚايتطبٝكات ايع١ًُٝ اييت قاّ بٗا ايباسح ٗ فاٍ أؾػاٍ إعازٕ 

غذل , ٚايطبٝع١ ثِ تططم ايبشح إٍ اـكا٥ل ايعا١َ يًبٛيٞ أ  

. اؿطاض١ٜ ٚإٝهاْٝه١ٝ ٚاـٛام ايهٗطبا١ٝ٥

ٚ ّهٓٓا ايتعطف َٔ خ٬ٍ ٖصٙ ايسضاغ١ ع٢ً َكازض ايًسا٥ٔ 

ّٚهٓٓا . ايكٓاع١ٝ َٚهْٛاتٗا ٚايتكٓٝات إدتًؿ١ ٗ أغايٝب تؿهًٝٗا

ايتعطف أٜهًا َٔ خ٬ٍ ٖصٙ ايسضاغ١ ع٢ً اٱَهاْات ايتؿه١ًٝٝ ـا١َ 

ا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ ايٝس١ٜٚ , ٚا٫غتؿاز٠ َٔ إُاضغات  ايب٬غتٝو ٗ فاٍ

. ايؿ١ٝٓ ايتذطٜب١ٝ اييت خًكت إيٝٗا ايسضاغ١ ٗ فاٍ ا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ 

ٜٚتؿل ٖصا ايبشح َع ايسضاغ١ اؿاي١ٝ ٗ نْٛٗا تعطنت ـا١َ  

َٔ سٝح َكازضٙ َٚهْٛات٘ ٚتكػُٝ٘ ٚؼهرلٙ, " ايبٍٛ اغذل"ايًسا٥ٔ 

٠ ٚايؿٝعٜا١ٝ٥ ٚاغتعُا٫ت٘ ٚٗ إٔ نٌ َُٓٗا ٚأِٖ اـٛام ايهُٝٝا٥ٞ

ٚإَهاْات تؿه١ًٝٝ . ٜبشح عٔ خاَات غرل مث١ٓٝ ٚؼٌُ قِٝ ْاي١ٝ 

   .ؽسّ فاٍ ايؿٕٓٛ بكؿ١ عا١َ ٚا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ بكؿ١ خاق١
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اغتدساّ ايًسا٥ٔ ايكٓاع١ٝ ٗ ايعخطؾ١ : " زضاغ١ بعٓٛإ  .5

( 1982ّايٓٛاٟٚ,ابٛ بهط قاحل " )  ايتطبٝك١ٝ 

تٓاٚيت ٖصٙ ايسضاغ١ ايًسا٥ٔ ايكٓاع١ٝ ٗ ايعخطؾ١ ايتطبٝك١ٝ 

بٗسف إهاز خاَات غرل تكًٝس١ٜ َٓاغب١ ؾًٓٝا, تكًٓٝا ٚاقتكازٜا ٗ 

ايعخطؾ١ ايطبٝع١ٝ ٚأٜهًا ا٫غتؿاز٠ َٔ ايؿٔ اٱغ٬َٞ ٕا ّتاظ ب٘ َٔ 

ٙ ؾٔ تطبٝكٞ ٭ٕ" ْبات١ٝ" عٓاقط ظخطؾٝ٘ َتٓٛع١ غٛا٤ ٖٓسغ١ٝ أٚ عه١ٜٛ 

َٔ ايسضد١ ا٭ٍٚ سٝح اغتدسَت ايًسا٥ٔ ٗ ايعخطؾ١ ايتطبٝك١ٝ اييت 

تجطٟ إٓتذات إدتًؿ١ , نُا تٓاٍٚ إعًَٛات ايهُٝٝا١ٝ٥ ٚايع١ًُٝ 

يًب٬غتٝو, ثِ تٓاٍٚ ايسضٚؽ إػتؿاز٠ َٔ ايؿٔ اٱغ٬َٞ ي٬غتؿاز٠ َٓٗا 

ٚاغتعطنت   .ٜو ٗ تٓؿٝص َؿػ٫ٛت شات طابع إغ٬َٞ غاَات ايب٬غت

أ١ُٖٝ َٓتذات ايب٬غتٝو ٗ اؿٝا٠ اي١َٝٛٝ, َٚا ّهٔ إٔ ٜكّٛ ب٘ 

ايب٬غتٝو َٔ زٚض ْايٞ تؿهًٝٞ ٚسهاضٟ, إشا اضتب٘ با٫ستٝادات 

سٝح مت زضاغ١ نٝؿ١ٝ ا٫غتؿاز٠ َٓٗا بتٓؿٝص َؿػ٫ٛت . ٚايصٚم ٚايذلاخ

اؾٛاْب شات طابع إغ٬َٞ غاَات ايب٬غتٝو نُا ٜٛنح َس٣ اضتباٙ 

ٜٚػتؿٝس ايبشح اؿايٞ َٔ ٖصٙ ايسضاغ١ ٭ْٗا . ايٛٚٝؿ١ٝ يًُٓتر ايؿين

تٓاٚيت خا١َ ايًسا٥ٔ ايكٓاع١ٝ ٚنصيو ايتعطف ع٢ً طبٝع١ اـا١َ 

ٚإَهاْاتٗا ايتؿه١ًٝٝ ٚنٝؿ١ٝ اغتػ٬شلا ٗ َٝسإ ا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ, 

ّٚهٔ ا٫غتؿاز٠ َٔ ٖصٙ ايسضاغ١ ٗ إَها١ْٝ إثطا٤ غطح إؿػٛي١ 

. ايؿ١ٝٓ 

نُا أْ٘ ّهٔ ايتعطف ع٢ً اٱَهاْات ايتؿه١ًٝٝ ـا١َ ايب٬غتٝو 

ٚا٭غايٝب ايتك١ٝٓ  .ٚنٝؿ١ٝ اغتػ٬ٍ ٖصٙ اـا١َ َا ٜٛانب إٜكاع ايعكط

إدتًؿ١ َا ٜتٓاغب َع اٱَهاْات ايتؿه١ًٝٝ ٚايتك١ٝٓ ـاَات ايًسا٥ٔ, 

بتؿهٌٝ إ٫ إٔ ايبشح اؿايٞ واٍٚ إناؾ١ بعض ايتكٓٝات اـاق١ 

 .ايبٍٛ اغذل ٚإَها١ْٝ تٛيٝؿ٘ َع خاَات كتًؿ١
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  "اغتشساخ َعًكات سا٥ط١ٝ بايًسا٥ٔ ٚا٭قُؿ١" زضاغ١ بعٓٛإ  .6

( 2001ّضساب آس أبٛ ظٜس ,)

تٓاٚيت ايسضاغ١ خا١َ ايبٍٛ اغذل َع ا٭قُؿ١ , ٚقس قاَت بعطض اـٛام 

تك١ٝٓ اـاق١ َعاؾ١ ايعا١َ يٮقُؿ١ بأْٛاعٗا إدتًؿ١ نُا أٚنشت ا٭غايٝب اٍ

. ا٭قُؿ١ بايبٍٛ اغذل

ٚقسَت ايسضاغ١ عطنا تاضىٝا يًسا٥ٔ ايكٓاع١ٝ َٚكازضٖا ا٭غاغ١ٝ, نُا قاَت 

بعطض إؿػٛي١ ايؿ١ٝٓ بكؿ١ عا١َ ثِ اغتعطنت ايعٓاقط ايتؿه١ًٝٝ إ٪ثط٠ ٗ بٓا٤ 

فُٛع١ َٔ إعًك١ اؿا٥ط١ٝ ٚأثط ايٛغا٥٘ إاز١ٜ ع٢ً تكُِٝ إعًك١ نُا أٚنشت 

َساخٌ ايتذطٜب ٚايتٛيٝـ  

ٚتٓاٚيت اـٛام ايعا١َ يٮقُؿ١ بأْٛاعٗا إدتًؿ١ ثِ تٓاٚيت ايعٓاقط 

ٚاٱَهاْات ايتؿه١ًٝٝ يتًو اـاَات  نُا أٚنشت ا٭غايٝب ٚايتكٓٝات 

ثِ قسَت عطنا تاضىٝا يًسا٥ٔ ايكٓاع١ٝ  .ايبٛيٞ إغذلاـاق١ َعاؾ١ ا٭قُؿ١ ب

. َاي١ٝ يتًو اـا١َ َٚكازض٠  ٚايكِٝ اجل

نُا تٓاٚيت إؿػٛي١ ايؿ١ٝٓ بكؿ١ عا١َ ثِ اغتعطنت  ايعٓاقط 

ايتؿه١ًٝٝ إ٪ثط٠ ٗ بٓا٤ إعًك١ اؿا٥ط١ٝ نُا أٚنشت َساخٌ ٭ثطا٤ إعًك١ 

ٚاؾتٌُ ايؿكٌ اـاَؼ ع٢ً ايتذطب١ ايصات١ٝ ,. (ايتٛيٝـ ٚايتذطٜب) اؿا٥ط١ٝ 

ا٭عُاٍ اييت  ْتا٥ر ؼهِٝ فُٛع١ َٔيًسضاغ١ ٚاشلسف َٓٗا ٚعطض ٚؼًٌٝ ٍ

. ٚقس اؾتٌُ ايؿكٌ ا٭خرل ع٢ً  ْتا٥ر ٚتٛقٝات ايبشحقا١َ بٗا ايباسج١ 

ٚتتؿل ٖصٙ ايسضاغ١ َع ايبشح اؿايٞ ٗ إٔ ن٬ُٖا ٜتٓاٍٚ ايًسا٥ٔ ايكٓاع١ٝ 

ايػا١ً٥ َا ٜؿٝس ا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ  , ٚنٝؿ١ٝ ا٫غتؿاز٠ َٔ ٖصٙ إػتشسثات 

 ٚقس اضتب٘ ايػطض  َٔ ٖصٙ. ٚٝؿات ٗ َاز٠ ا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓايكٓاع١ٝ ٗ تٛ

ايسضاغ١ ٖٚٛ ايتذطٜب ٗ اـاَات إػتشسث١ ٚابتهاض َعًكات سا٥ط١ٝ بايًسا٥ٔ 

. ضاغ١ اؿاي١ٝ ٚا٭قُؿ١  َٛنٛع ايس
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  اٱطاض ايٓٛطٟ:ثاًْٝا

ايتطٛض ايتهٓٛيٛدٞ ٚقٓاع١ اـاَات إدتًؿ١ : إبشح ا٭ٍٚ –

 :اؿسٜح ٗ ايعكط 

 قس١َ امل :

سس٣ َػتذسات إيكس أسسثت ايًسا٥ٔ ايكٓاع١ٝ باعتباضٖا 

تهٓٛيٛدٝا ايكطٕ ايعؿطٜٔ ُٝعًا ٗ ططم ايتؿهٌٝ ٚغطع١ ٗ 

ا٫ْتؿاض تعس اخت٬ؾًا سكٝكًٝا عُا غبكتٗا َٔ اـاَات اييت 

اغتدسَت ٗ ايتؿهٌٝ اجملػِ, ٜٚطدع ٖصا ايتُٝع إٍ َا تٛؾطٙ 

تؿه١ًٝٝ َتها١ًَ َٔ اـٛام اؿػ١ٝ اـا١َ َٔ ٚاسس٠ 

ٚايتؿه١ًٝٝ ٚايتعبرل١ٜ تعطٞ اغتؿاز٠ يًٓشات ٗ تكسِٜ َا ٜطغب 

٠ٗ ٖصا ايػٝام انست ٖس٣ ظنٞ  ٜج١ َٚعاقط٠َٔ أؾهاض سس

قس تعسزت أْٛاع ايًسا٥ٔ ايكٓاع١ٝ أْ٘ ( 1997)ع٢ً ايتايٞ  

َٚؿتكاتٗا ٗ َػتٌٗ ايكطٕ ايعؿطٜٔ ْٚتٝذ١ يًتطٛضات 

ايتهٓٛيٛد١ٝ ٗ ٖصا ايكطٕ قس اغتشسث٘ أْٛاع دسٜس٠ من اـا١َ 

باٱناؾ١ إٍ تطٜٛط أْٛاعٗا ايػابك١ يتٛانب فاٍ اٱْتاز 

ايكٓاعٞ ٗ ايعكط اؿسٜح, ٚقس قاسب ٖصا ايتطٛض تكسّ آخط 

إْتاز ا٭زٚات ٚإعسات اؿسٜج١ يعًُٝات تؿهٌٝ اـا١َ ٗ فاٍ 

اييت تعتدل أٚ اـاَات اييت قٓعت بايهاٌَ بٛاغط١ اٱْػإ ٚمل 

تٛدس ٗ ايطبٝع١ ٚقس أثبتت نؿا٠٤ ُٚٝع يتشٌ قٌ اـاَات 

ايتكًٝس١ٜ ـٛاقٗا اييت تػاعسٖا ع٢ً تكسِٜ ناؾ١ ا٭غايٝب 
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نبرل٠ ٗ ايكٝاّ بايعسٜس ٚايططم ايؿ١ٝٓ ؾهاْت اغتؿاز٠ ايٓشات 

. (8م)َٔ ا٭عُاٍ ايؿ١ٝٓ 

ٚيكس اغتؿاز ايؿٓإ ايتؿهًٝٞ َٔ ٖصا ايتطٛض ٚأقبح ىٛض ػطبت٘ 

ايؿ١ٝٓ قا٫ًٚ ايهؿـ عٔ َٛاٖط اؾُاٍ ٗ اـا١َ ٚتٛٚٝؿٗا زاخٌ 

َع طبٝعت٘ ٚقس ٚٗطت أعُا٫ً تٛٗط تؿطزًا ٚابتهاضًا  ٜت٤٬ّع١ًُٝ ايؿٔ َا 

غرل ض١ٜ٩ ايؿٓإ ػاٙ ٚغا٥ٌ تكسّ٘ يًؿهط ايؿين غرل َػبٛقٌ ٗ ت

ٚبكؿ١ خاق١ تعسز َكازض ايٛغا٥٘ ايؿ١ٝٓ يس٣ ايؿٓاٌْ ايتؿهًٌٝ 

ٚايتشٍٛ مٛ اغتدساّ اـاَات إػتشسث١ ْتٝذ١ يًتطٛضات ايكٓاع١ٝ ٗ 

فاٍ إْتاز اـاَات َٚا قاسب شيو َٔ تكٓٝات, َع ٖصا ايتطٛض خاض 

ف ع٢ً طبٝع١ تًو اـاَات ٚزضاغ١ خكا٥كٗا ايؿٓإ ع١ًُٝ اختٝاض ٚتعط

ٚإَهاْاتٗا ٕعطؾ١ َا ّهٔ إٔ تكسَ٘ َٔ طاقات ٖا أطًل ايعٓإ ٗ 

إهاز سًٍٛ يكٝاغات تؿه١ًٝٝ تٓاغبت ؾهطًٜا ٚاٱَهاْات ايتؿه١ًٝٝ 

ٚايتعبرل١ٜ ـا١َ ايب٬غتٝو, ؾٛٗطت قٝاغات ْاي١ٝ َٚؿاِٖٝ تؿه١ًٝٝ 

ْات إتعسز٠ اييت أناؾٗا ايؿٓإ َٔ خ٬ٍ دسٜس٠ يًهت١ً ايٓشت١ٝ ٚاٱَها

قٝاغت١ ايتؿه١ًٝٝ غٛا٤ ع٢ً خا١َ ايًسا٥ٔ ْؿػٗا أٚ باٱناؾ١ ٚإعاٚد١ 

. بٝٓٗا ٚبٌ خاَات أخط٣

 

 ٜٔؾًػؿ١ ايط١ٜ٩ ايؿ١ٝٓ ٗ ايكطٕ ايعؿط :

اتػِ ايكطٕ ايعؿطٜٔ بايتطٛض ٗ اٱلاظات ايع١ًُٝ ٚايتكسّ ايكٓاعٞ 

يٛدٝا ا٭دٗع٠ ٚإعسات ٚاٱيهذلْٚٝات ست٢ ٗ فا٫ت ايتعسٜٔ ٚتهٓٛ

, َٚٔ ثِ ناْت ؾًػؿ١ " عكط ايتهٓٛيٛدٝا" عطؾت تًو ايؿذل٠ باغِ

اجملتُع تتذ٘ مٛ ايتعبرل عٔ ا٭ؾهاض اؾسٜس٠ ٕؿّٗٛ اؿٝا٠ إعاقط٠ 

. يٮؾطاز ٚبايتايٞ اْعهؼ أثطٖا ع٢ً ؾهط ايؿٓإ ٚض٩ٜت٘ ايجكاؾ١ٝ
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اػاٖات ؾ١ٝٓ أٚٗطت قِٝ " زٜحايؿٔ احل"ؾأٚٗطت َعِٛ ْايٝات 

ٚأبعاز ْاي١ٝ دسٜس٠ ْتٝذ١ اغتدساّ إػتذسات ايكٓاع١ٝ ٚايتهٓٛيٛد١ٝ 

ٚإؿاٖس –ٚايعٌُ ايؿين  –ايؿٓإ )اؿسٜج١ اييت تسعِ ٚغ١ًٝ ا٫تكاٍ بٌ 

َا وًُ٘ َٔ أؾهاض َٚعاْٞ , ؾكسَت أعُا٫ ؾ١ٝٓ ( إتصٚم شلصا ايعٌُ

غرل َتٛقع١ َٔ اـاَات تذلاب٘ ٗ ؼٌُ أؾهاض يكٝاغ١ تؿه١ًٝٝ 

َهُْٛٗا ايؿهطٟ ٚا٭زا٥ٞ ؼسخ ٗ إزضاى إؿاٖس أسٝاًْا قس١َ غرل 

َتٛقع١ سٝح اعتاز إؿاٖس ع٢ً ض١ٜ٩ قٝاغات ؾ١ٝٓ يٮعُاٍ ايؿ١ٝٓ بكٛض٠ 

. تكًٝس١ٜ َٛضٚث١ َٔ اؿهاضات ايػابك١ يًكطٕ ايعؿطٜٔ

 بجٛض٠ ع٢ً نٌ يكس اتػِ ايكطٕ ايعؿطٜٔ َٔ خ٬ٍ أعُاٍ ايؿٓاٌْ

ايتكايٝس ايؿ١ٝٓ ايػابك١ يكس تٛد٘ ايؿٓإ اؿسٜح إٍ ايتعبرل عٔ ايؿهٌ 

ٚإهُٕٛ ٗ ايعٌُ ايؿين َٔ خ٬ٍ اغتدساّ ٚغا٥٘ َعاقط٠ ٚأغايٝب 

َتٓٛع١ ُٚٝعت أعُاي٘ ايؿ١ٝٓ باـاَات إدتًؿ١ َٚٓٗا ايب٬غتٝو بكِٝ 

ٍ ايتؿه٬ٝت تؿه١ًٝٝ ٚتعبرل١ٜ ؽاطب اؿٛاؽ اٱْػا١ْٝ َٔ خ٬

. إتٓٛع١

يكس تطٛض اغتدساّ ايؿٓإ يًسا٥ٔ ايكٓاع١ٝ ٗ ايكطٕ ايعؿطٜٔ ٚاَتس 

إٍ تٓاٍٚ َٛنٛعات تػتُس َٔ اؿٝا٠ إعاقط٠ يٮؾطاز َٛنٛعات ؾ١ٝٓ 

تتؿاعٌ َع ايٛٛاٖط ٚإتػرلات ايب١ٝ٦ٝ إدتًؿ١ , َٔ ثِ ُٝعت ١٦ٖٝ ايعٌُ 

بطاقات تعبرل١ٜ َتٓٛع١ ٚأسٝاْا  ايؿين ٗ ٌٚ اػاٖات ٚأؾهاض ايؿٓاٌْ

غاَه١ َٚجرل٠  ٚأقبح ايؿٓإ هتٗس ٗ ايتعبرل عٔ ايؿهٌ اجملطز يًب١ٝٓ 

ايتؿه١ًٝٝ  يٝتٓاغب عطنٗا ٗ أٟ َهإ ٚظَإ ٚيٝؼ ؾك٘ قاعات 

ٚزٚض ايعطض اـاق١ ٚبايتايٞ اختًؿت َؿاِٖٝ ٚاػاٖات ايؿٔ اؿسٜح 

ؾعاي١ ٗ تٓؿٝص ٖصٙ ا٭ؾهاض َٔ با٭خص ٗ ا٫عتباض أ١ُٖٝ ٚزٚض اـا١َ اٍ

خ٬ٍ خٛاقٗا ايؿٝعٜك١ٝ ٚايذلنٝب١ٝ اييت تٓاغبت َع ايكٝاغات 
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ايتؿه١ًٝٝ يًٓشات يتٓؿٝص أعُاي٘ ٚخاق١ ايًسا٥ٔ ايكٓاع١ٝ اييت استًت 

. ايكساض٠ ٗ تٓؿٝص تًو ا٭عُاٍ ٗ ايكطٕ ايعؿطٜٔ

اّ َٚع اْط٬قات ايؿهط ايؿين اؾسٜس يًؿٓإ ايتؿهًٝٞ  ٗ اغتدس

ايًسا٥ٔ ايكٓاع١ٝ  اْطًل أٜهًا يًبشح عٔ أغًٛب َتُٝع ٗ عطض أعُاي٘ 

إٝسا١ْٝ سٝح ُٝعت اـا١َ بايجبات ايؿهًٞ ي١٦ًٝٗ اجملػ١ُ ؾتعسزت 

ايكٝاغات ايتؿه١ًٝٝ يٮعُاٍ ايٓشت١ٝ ٚمل تكـ عٓس أغًٛب أٚ ططاظ ؾين 

 .ٚاسس

باعتباضٖا  ُٚجٌ اـا١َ بكؿ١ عا١َ زٚضًا باضظًا ٗ ايعٌُ ايتؿهًٝٞ

اسس ايعٛاٌَ ا٭غاغ١ٝ ٗ بٓا٤ ايعٌُ ايؿين ٕا شلا َٔ طبٝع١ ٚقؿات 

. ٖٝع٠, ٚإَهاْٝات تؿه١ًٝٝ َتٓٛع١ ؽتًـ َٔ خا١َ ٭خط٣

ٚأْٗا ايٛغٝ٘ إازٟ ايصٟ َٔ خ٬ي٘ ٜتِ ايتعبرل ٚايتؿهٌٝ عٔ ططٜل  

ّ أغايٝب ايتٓؿٝص إتاس١ يهٌ َٓٗا َٚٔ خ٬شلا ٜتِ ػػٝس ٚإٚٗاض ايكٞ

. ايؿ١ٝٓ

ٚيصيو تعتدل زضاغ١ اـا١َ أغاؽ ٗ نٝؿ١ٝ تكسِٜ ايؿهط 

ايتؿهًٝٞ ؾٓٝا ٚإبساعٝا, سٝح إٔ ؾهط٠ ايعكط ٚايط٣٩ اؿهاض١ٜ 

تٓعهؼ ع٢ً اـا١َ ٚأغًٛب تٓاٚشلا َا ٜتؿل َع طبٝع١ نٌ عكط, 

ٜٚتكـ ايعكط اؿسٜح بأْ٘ عكط ايعًِ ٚ ايتهٓٛيٛدٝا باعتباض إٔ 

تًت َهاْا باضظًا ٗ تًبٝتٗا ٫ستٝادات اٱْػإ اـاَات إػتشسث١ اح

إعاقط,ٚشيو َا ٚٗط ٗ إسس٣ ايكٓاعات اؿسٜج١ َجٌ قٓاع١ ايًّسا٥ٔ 

ٚقس اْتؿط اغتدساَٗا ندا١َ َػتشسث١ ٚغرل تكًٝس١ٜ ٗ َعِٛ ْٛاسٞ 

. اؿٝا٠
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 ٍزا٥ٔ ايكٓاع١ٍٝا :

ٚٗط ٖصٙ إكطًح ٗ قٛا٥ِ إكطًشات ايؿ١ٝٓ ٗ َٓتكـ ايعكس 

ايجاْٞ َٔ ايكطٕ ايعؿطٜٔ يٝؿٌُ فُٛع١ َٔ إٛاز ايهُٝٝا١ٝ٥ اؾسٜس٠ 

اييت اْتٗذٗا ايهُٝٝا٥ٕٝٛ ٗ َعاًَِٗ َٔ عٓاقطٖا ا٭غاغ١ٝ ايبسا١ٝ٥,ثِ 

 . ػُعت قؿاتٗا ايتهٓٛيٛد١ٝ ٗ ِ٘ ٚاسس

أسس Carleton Ellis "ناضيتٕٛ ايٝؼ"ٜٛنح يٓا  (1990)تكٍٛ زايٝا 

يؿٜ ب٬غتٝو ٜطًل ع٢ً " ٖصا إٝسإ إٔ  ا٭َطٜهٌٝ إتدككٌ ٗ

نٌ ؾ٤ٞ ب٘ يسا١ْ أٟ نٌ ؾ٤ٞ ّهٔ إٔ ٜتؿهٌ ؼت ايهػ٘ زٕٚ 

إٔ ٜؿكس تطابط٘ ٜٚػتطٝع إٔ وؿٜ بايؿهٌ اؾسٜس ايصٟ 

 (110م)"انتػب٘

 أِاطًاقسَا٤ إكطٜٕٛ اغتدسَٛا إٔ  "( 1990)ٜصنط ايسَطزاف ٚ

تٓذات ايطبٝع١ٝ اييت تؿطظٖا َٔ إٛاز ايًس١ْ , عطؾٛا سلع ايعػٌ ٚايطا

ا٭ؾذاض نايكُؼ ايصٟ ٜػٌٝ ع٢ً ؾطٚعٗا ٚاغتدسَٛا تًو إٛاز ٗ 

ؼٓٝ٘ اؾجح, سٝح اغتدسَٖٛا ٖٚٞ غاخ١ٓ يس١ْ ؾٛم أقُؿ١ ا٭نؿإ 

يتععٍ دجح إٛت٢ عٔ اؾٛ احملٝ٘ بٗا سٌ تدلز تًو إٛاز ٚتتكًب , 

از٠ يًٗٛا٤ ٚتتُٝع ؾٛم ؾهأْٗا ؾكا٥ٌ َٔ ايػطا٤ َاْع١ يًططٛب١ ٚغرل ْـ

 (15")٠شيو غُٛشلا َٔ ايٛد١ٗ ايهُٝٝا٥ٞ

ٚقس عطؾت اؿهاض٠ ا٭ؾٛض١ٜ ٚايباب١ًٝ ايعؾت ٚايكططإ ٚنإ 

ٜػُْٛ٘ ظؾتا ٜكٗطْٚ٘ ؾٝٓػاب ٜٚكبح يسْا ٜسٖٕٓٛ إطانب ايؿطاع١ٝ ب٘ 

يػس َػاَٗا ٚ ٓاٜتٗا َٔ ايتػٛؽ, أَا اؿهاض٠ اشلٓس١ٜ ؾكس اغتدسَت 

اؾُايه١ ٖٚٛ إؾطاظ يبعض ايؿ٬ٝى , ٚايؿ٬ٝى ٖٛ َا ٜعطف باغِ 

ات ٜٚػتدسَٕٛ قًٛي٘ ٗ ايهشٍٛ ٚضْٝؿا يٮخؿاب, ثِ اؿؿط أْٛاع 

. اغتدسَٛا سلع اـتِ ٚٗ ايعٛاظٍ ايهٗطب١ٝ ٚاغطٛاْات اؾطاَاؾٕٛ

" ناظٜٔ ايًي "عطف اؿهاضات ايكس١ّ  " (1977)ايعطٜإ  ٜٚهٝـ

ٖٚٛ ايدلٚتٌ ٚاغتدسَٛا نٛغٝ٘ َجبت يًًُْٛات ٚ اـهاب ٖٚٞ َاز٠ 
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 نطٜـ"ٚقس اغتػٌ ٖصٙ اـاق١ٝ نٌ َٔ  يس١ْ ُتاظ بؿس٠ ا٫يتكام,

Kriseche  ٚغبتًطSpitteler  ْٜٔتٝذ١ حملاٚيتُٗا ػُٝس ايهاظ

بٛاغط١ ايؿٛض َايٝسٖٝس ٚيكس ناْت سادت٘ ٱْتاز ١ًْ قٓاع١ٝ ايًكل 

 ( .145م")إٝها

 

  إكازض٠ ا٭غاغ١ٝ يًسا٥ٔ ايكٓاع١ٝ :

ضٚدٌ ٚ إٕ ايعٓاقط ا٭غاغ١ٝ ٖٚٞ ايهطبٕٛ ٚا٭نػذٌ ٚاشلٝس

ايٓٝذلٚدٌ ٚاييت ُجٌ إهْٛات ا٭غاغ١ٝ يًٗٛا٤ ٚإا٤ ٚايؿشِ ٚايبذلٍٚ 

ّهٔ ؾكًٗا ع٢ً ؾهٌ َٛاز نُٝٝا١ٝ٥ بػٝط١ ثِ دعًٗا تتشس َع 

بعهٗا يتعط٢ اؾع٥ٝات ايهد١ُ ٕٛاز دسٜس٠ ع٢ً ضأغٗا أْٛاع ايًسا٥ٔ 

٠ ٚاييت إتٓٛع١ ٚلس ٖصٙ اؾع٥ٝات ٗ ايطبٝع١ ٗ بعض إٛاز ايعهٟٛ

ّهٔ اعتباضٖا َٔ إكازض ا٭غاغ١ٝ ٚايطبٝع١ٝ ٱْتاز ايب٬غتٝو ظاْب 

. ايؿشِ ٚايبذلٍٚ

 .٠ ايتكػِٝ ايعاّ ٕكازض ايًسا٥ٔ ا٭غاغٞ -أ 

 :نُا ًٜٞ( 2002)ٚتٓكػِ ايًسا٥ٔ نُا أٚضزٖا أبٛ ظٜس 

: َٛاز عه١ٜٛ طبٝع١ٝ ( 1-أ)

ٖٚٛ إهٕٛ ٖٚٞ شات أقٌ ْباتٞ أٚ سٝٛاْٞ َٚٔ أُٖٗا ايػًًٝٛظ 

. ا٭غاغٞ ؾصٚض اـ٬ٜا ايٓبات١ٝ باٱناؾ١ إٍ بعض ايدلٚتٝٓات إعكس٠

 

: ايؿشِ( 2-أ)

ٜٓتر َٔ عًُٝات ايتكطرل ا٫ت٬ٗ يًؿشِ َٛاز نُٝٝا١ٝ٥ بػٝط١ َجٌ 

غاظ ايؿشِ ٚايٓؿازض ٚقططإ ايؿشِ ٖٚٛ ٜعس أِٖ َكسض ٱْتاز َٛاز 

. ايب٬غتٝو ٚشيو بعًُٝات ايبًُط٠ اٱناؾ١ٝ
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: ايبذلٍٚ( 3-أ) 

ٜٓتر َٔ عًُٝات تهػرل ايبذلٍٚ فُٛع١ َٔ ايػاظات 

ٚا٫ٜسضٚنطبْٛات ايس١ٖٝٓ ٖٚٞ إٝجإ ٚا٫ٜجًٌٝ ٚايدلٚبًٌ , ٚبعًُٝات 

نُٝٝا١ٝ٥ كتًؿ١ إ٫ إٔ ٖصٙ اؾع٥ٝات تأتٞ َٔ َكازض َتعسز٠ , ٚأز٣ 

. شيو إٍ تعسز أْٛاع ٚأؾهاٍ ايب٬غتٝو

 

-ب  : 7م(1981)ايسَطزاف )يًسا٥ٔ ايعٓاقط ا٭غاغ١ٝ  

نُا ( 1981)يًسا٥ٔ نُا أٚضزٖا ايسَطزاف  ٠ٚتٓكػِ ايعُاقط ا٭غاغٞ

ًٜٞ: 

- : Resinsايطاتٓذات  

ٖٚٞ َٛاز َٔ أقٌ عهٟٛ أغاغٗا ايهطبٕٛ شات ٚظٕ دع٥ٞ َطتؿع 

ٜبًؼ ٦َات اٯ٫ف , ٚتِٓٛ دع٦ٜاتٗا ٗ ؾهٌ غ٬غٌ ط١ًٜٛ تػ٢ُ 

اغِ َُْٛٝط ٚتٓػاب تًو إٛاز بًُطات ٜٚطًل ع٢ً اؾع٥ٞ ايٛاسس 

باؿطاض٠ ٚ تتؿهٌ بايهػ٘ زٕٚ إٔ ٜططأ ع٢ً تطنٝبٗا تػٝرل ٚتٌٛ 

قتؿ١ٛ بؿهًٗا بعس تدلٜسٖا ٚإظاي١ ايهػ٘ عٓٗا , ٖٞ عس١ّ ايًٕٛ ٗ 

–ايؿٍٝٓٛ  –ايبٛيٞ اغذل )سايتٗا ايٓك١ٝ, ٚؾؿاؾ١ نإا٤ َجٌ 

(. ا٫ٜبٛنػٞ

- : Fillers :إٛاي٧ 

اتٓذات يتعٜس َٔ قٛتٗا ٚؽؿض َٔ غعطٖا ٖٚٞ َٛاز تكاف يًط

. ٚخاق١ ٗ ا٭غطاض اٱْؿا١ٝ٥ سٝح تكًٌ إػا١َٝ ٚا٫ْهُاف

-  .:Plasticizers and Plastic Laminates :إًسْات 
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ٖٚٞ َٛاز يس١ْ تػتدسّ نُؿشِ يًطاتٓذات ؾتػاعس ع٢ً غٗٛي١ 

أٚ تؿهًٝٗا أٚ تعسٌٜ خٛاقٗا نإط١ْٚ ٚايك٬ب١ َٚكا١َٚ إا٤ ٚاؾٛ 

. ايعؿٔ ٚعسّ ايكاب١ًٝ ي٬ؾتعاٍ ٚاـٛام ايهٗطب١ٝ

ٚايطاتٓذات تؿهٌ ٗ زضد١ سطاض٠ ايػطؾ١ بعس إناؾ١ إًسْات 

إٓاغب١ شلا ٚسػب ايكٝاؽ إطًٛب ٗ نٌ َطس١ً َع َطاعا٠ اـٛام 

ايهُٝٝا١ٝ٥ ا١ُ٥٬ٕ َٔ سٝح إٛاقؿات ايكٝاغ١ٝ اييت هب تطبٝكٗا 

(. ايتؿطٝب  –ايسٖاْات –ايًشاّ )تؿػٌٝ َجٌ َٚس٣ استٝادٗا يعًُٝات 

 

  Chomical natural of polymers ايطبٝع١ ايهُٝٝا١ٝ٥ يًبٛيُٝطات  -ز 

 :ّهٔ تكٓٝـ ايبٛيُٝطات َٔ سٝح َكسضٖا إٍ ث٬ث١ أقٓاف أغاغ١ٝ

  natural polymers :طبٝع١ٝبٛيُٝطات  ( : 1-ز)

 :Amber (قُؼ ايعٓدل)ايهٗطَإ -

عباض٠ عٔ ضاتٓر َٔ بكاٜا ايٓباتات  " بأْ٘ (2002) زايٝا  ٙتعطفٚ  

ؾعجط عًٝ٘ بهجط٠ ع٢ً ايػاسٌ اؾٓٛبٞ يبشط . إتشذط٠ ٗ ا٭ضض 

ايبًطٝل ٖٚٛ قابٌ يًتؿهٌٝ باؿطاض٠ ٜٚعين أْ٘ ّهٔ تػدٝٓ٘ ٚإعاز٠ 

تؿهًٝ٘ أنجط َٔ َط٠, ٜٚذلاٚح يْٛ٘ بٌ ا٭قؿط ايباٖت ٚست٢ ايًٕٛ 

يتكٓع َٓٗا أؾٗط " اـطظ" يهٗطَإ ا٭غٛز ٚناْت تؿهٌ سبات ا

 (32م) ايك٬زات ٗ أٚا٥ٌ ايكطٕ ايعؿطٜٔ

 

: Hard rubberقُؼ إطاٙ -

انتؿـ إٔ  1820ٚهُع ٗ ايدلاظٌٜ َٔ اؾذاض عتٝك١, ٚٗ عاّ 

ّ 1839إطاٙ يٛ مت تػدٝٓ٘ ؾإْ٘ ّهٔ تؿهًٝ٘ , أَا ٗ عاّ 
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ٖٚٛ أسسخ َٔ إطاٙ   Vulcaniteايؿٛيهاْٝت"باغتُطاض ايبشح ٚدس 

. ٚي٘ خٛام إطاط١ٝ ٚ ٫ ٜتأثط باؿطاض٠ ٖٚٛ ْٛع َٔ إطاٙ ايكٟٛ

عٓسَا ىً٘ َع َٛاز َاي١٦ ٜكبح " Chellacايؿ٬ٝى "ٚنصيو َاز٠

ّ مت خً٘ َاز٠ ايؿ٬ٝى 1985شلا قٛاّ ٚتهٕٛ غ١ًٗ ايتؿهٌٝ , ٚٗ عاّ

. ايع١َٜٓع خؿب ايٛضز يكٓاع١ اؿًٞ ايسقٝك١ ايتؿاقٌٝ َٚه٬ُت 

 

: Wood Pulpيب اـؿب -

نإ ٜطشٔ َع قُؼ سٝٛاْٞ ٜٚهػ٘ ٗ قٛايب قبٌ إٔ هـ 

. ٚتؿهٌ َٓ٘ ايك٬زات َٚه٬ُت ايع١ٜٓ

 

: Horn and Tortiosesell ايكطٕٚ ٚزضق١ ايػًشؿا٠ ايدل١ٜ -

ٖٚٞ تعس َٔ إٛاز ايعه١ٜٛ ايطبٝع١ٝ "( 2002)تعطؾٗا زايٝا 

غتدسّ ايكطٕٚ ٚخاق١ قطٕٚ إػتدس١َ ٗ اؿًٞ َٓص ايكسّ ٚت

يتكٓع َٓٗا ايس٫ٜات ٚزبابٝؼ ايع١ٜٓ ٚغرلٖا َٔ ا٭زٚات )اؾاَٛؽ

ٚاغتدسَت أٜها ايكٛاقع ٚا٭قساف يتطعِٝ ا٭خؿاب ٚ يتكٓٝع 

 ( .116م")َه٬ُت ايع١ٜٓ

: inorganic  Plastics بٛيُٝطات غرل عه١ٜٛ ( 2-ز)

 Syntheticايًسا٥ٔ ايػًٝٝٛيٛظ١ٜ "( 1997)َكطؿ٢  إّإٖا تعطفٚ

ٚتعطف بإٛاز إكٓع١ أٚ إدًك١ أٚ ايب٬غتٝو, ٜٚطًل َكطًح ايًسا١ْ 

ع٢ً إٛاز اييت ٫ تعٛز إٍ ؾهًٗا ا٭قًٞ إشا سسخ شلا ْٛع َٔ ايهػ٘ أٚ 

ايؿس غرل َٔ ؾهًٗا ٚوسخ شيو بػبب نعـ ُاغو دع٦ٜاتٗا ٫ٚ 

 . (136م")تطدع إٍ سايتٗا ا٭ٍٚ

تًـ ايًسا٥ٔ ايكٓاع١ٝ ٗ تطنٝبٗا عٔ اـاَات ايطبٝع١ٝ ٜٚطًل ٚتذ

  Plastic Materia ع٢ً تًو اـاَات إدًك١ أٚ إكٓع١ يؿٜ ب٬غتٝو
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ٖٚٞ َاز٠ شلا قاب١ًٝ ا٫ْػٝاب, ّٚهٔ تكٓٝع ايًسا٥ٔ ايكٓاع١ٝ 

غا٥ٌ يعز, أقطام بٛزض٠, إغؿٓذٞ, " نشا٫ت كتًؿ١ َٓٗا 

. ٜب , أٚ ع٢ً ١٦ٖٝ َٛاز قًب١َػتشًبات, أيٛاح , أْاب

إٛاز إت١ًٓٝ باؿطاض٠ ٖٞ تًو اييت ّهٔ  "إٔ  (2002)زايٝا  ٚتهٝـ

تًٝٓ٘ ٚإعاز٠ ٖصا ايتًٌ إٍ َا٫ ْٗا١ٜ باغتدساّ اؿطاض٠ ٚايهػ٘, َع إٔ 

اؿطاض٠ إػتدس١َ ٫ تػبب أٟ ؼًٌ نُٝٝا٥ٞ أَا إتذُس٠ باؿطاض٠ أٚ 

ايب٬غتٝه١ٝ إػتكط٠ باؿطاض٠ ٚايهػ٘ نُا تػ٢ُ عاز٠ إٛاز 

إطًٛبٌ سٝح تؿكس تطنٝبٗا إُٝع ٚتتٛقـ عٔ نْٛٗا تًٌ 

 ( .117م")باؿطاض٠

ٚإٛاز إتذُس٠ باؿطاض٠ أٚ نُا تػ٢ُ غايبًا ايطاتٓذات إػتكط٠ 

َػاسٝل ايتؿهٌٝ , ضاتٓذات " باؿطاض٠ تٛدس ع٢ً ث٬ث١ أؾهاٍ ٖٚٞ 

". ايػبو, ايطقا٥ل

ٜٚكّٛ ا٭غاؽ ايعًُٞ يسضاغ١ ايًسا٥ٔ "( 1990)ايسَطزاف  ٜصنط

ٚتطًل ع٢ً  ).Polymerization *" بًُط٠"ع٢ً خاق١ٝ نُٝٝا١ٝ٥ تعطف

ع١ًُٝ تهٜٛٔ دع٥ٝات نبرل٠ َٔ أخط٣ قػرل٠ , ٚايٓاتر عٔ ٖصٙ ايع١ًُٝ 

 ٚ عٓس اؼاز َِٛطات كتًؿ١ ٜطبل عًٝٗا Polymerٜطًل عًٝ٘ 

Copolymerization ز عٔ ٖصا ٜطًل عًٝ٘ ٚايٓاتCopolymer  َا

 . (55م)"ٜعطف بايب٬غتٝو

ٚن١ًُ ب٬غتٝو تطًل ع٢ً إٛاز اييت شلا خاق١ٝ ايًسا١ْ إ٫إٔ ٖصٙ 

ايه١ًُ ٫ تكًح أغاغا يتعطٜـ ايًسا٥ٔ اييت ُتًو ؾع٬ً ٖصٙ اـاق١ٝ ٗ 

إسس٣ َطاسٌ تهٜٛٓٗا ٚإ نجرل َٔ إٛاز ٚع٢ً ضأغٗا ايعداز ُتًو 

يًسا١ْ ٚيهٓٗا ٫ تٓتُٞ إٍ عا١ً٥ ايًسا٥ٔ ٜٚطًل ع٢ً ٖصٙ إٛاز خاق١ٝ ا

ن١ًُ ٫ت١ٝٓٝ تتهٕٛ َٔ َكطعٌ ُٖا (  polymer) ن١ًُ بٛيُٝط 

(poly ) ٚ َع٢ٓ َتعسز(mer ) ٚتعين اؾع٤ أٟ إٔ ايه١ًُ بؿكٝٗا تعين
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ٚتػتدسّ يًس٫ي١ ع٢ً إٛاز إدتًؿ١ ايطاتٓذات ايطبٝع١ٝ ,َتعسز ا٭دعا٤ 

ٚاؾع١ٝ٥ ايبػٝط١ اييت تب٢ٓ عًٝٗا دع١ٝ٥ ايبٛيُٝط تػ٢ُ . قٓاع١ٝ ٚاٍ

أٟ أسازٟ اؾع٤ ٚتػ٢ُ ع١ًُٝ اضتباٙ ٖصٙ  monomerإُْٛٝط 

 , polymerizationاؾع٦ٜات ايبػٝط١ َع بعهٗا بع١ًُٝ ايبًُط٠ 

ٖٚٞ ن١ًُ َؿتك١ َٔ ا٭قٌ   Polymersأٜها اغِ ايبٛيُٝطات

تعين  Polyٚتعين ايٛسس٠ أٚ اؾع٤ ٚن١ًُ   Monomer اي٬تٝين َِٛط

نجرل أٚ َتعسز , ٚعًٝ٘ ؾإٕ ن١ًُ بٛيُٝط تعين نجرل ايٛسسات أٚ َتعسز 

اؾع٥ٝات ٖٚٞ تسٍ بصيو ع٢ً طبٝع١ ايًسا٥ٔ ٜٚعس ٖصا ٫غِ ٖٛ ايؿا٥ع 

. ٗ ٖصا اجملاٍ 

ٚغٛف ٜتططم ايباسح إٍ أِٖ ْٛعٌ َٔ ايًسا٥ٔ ايكٓاع١ٝ ايًسا٥ٔ 

ساي١ داَس٠ قًب٘ أٚ سبٝبات أٚ أيٛاح ٚأؾهٌ ا٭َج١ً عًٝٗا  اييت تأتٞ ٗ

ايبٛيٞ ضاتٓر ا ٙٚايًسا٥ٔ اييت تأتٞ ٗ ؾهٌ غا٥ٌ َٚٔ أِٖ.ايب٬غتٝو

.  إغذل

ايعٛاٌَ اييت أزت إٍ اغتدساّ ايسا٥ٔ ايكٓاع١ٝ ٗ ايعٌُ -

 ايؿين

إٕ اغتدساّ ايًّسا٥ٔ ٗ فاٍ ا٭عُاٍ ايؿ١ٝٓ  "(2003)تصنط زايٝا 

قؿات تؿه١ًٝٝ َتُٝع٠ , ٚإ ٖٓاى ايعسٜس َٔ ايعٛاٌَ اشلا١َ  انػبٗا

 :(111م)" َٚٔ أُٖٗا , اييت أزت إٍ ٖصا ا٫غتدساّ

: عٛاٌَ ثكاؾ١ٝ  . أ

- , بعس إٔ أقبح ايتذطٜب ٗ اـاَات عا١َ ٚٗ  ا٫ٖتُاّ إتعاٜس بايتذطٜب 

ايًسا٥ٔ ايكٓاع١ٝ خاق١ ٕا شلا َٔ إَهاْٝات ٚاغع١ ٗ ططم ايتؿهٌٝ , 

بعس إٔ أقبح ايؿهط ايتذطٜيب وكل قِٝ ٚانش١ زاخٌ ايعٌُ ايؿين ٚ َٔ 

خ٬ٍ ٚا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ ٚزعُا يًددلات إطتبط١ بايعٌُ ٗ فاٍ ايتؿهٌٝ 
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أقبح َٔ ايهطٚضٟ ا٫ػاٙ مٛ ايتذطٜب ٕعٜس َٔ . باـاَات إدتًؿ١

 . ايجطا٤ ايتؿهًٝٞ ٕاز٠ ا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ

- ,٫ ؾو إٔ ٖٓاى ْاتر ْايٞ ا٫ٖتُاّ بإهُٕٛ اؾُايٞ يًعٌُ ايؿين 

ٜٓعهؼ ع٢ً إتصٚم َٔ خ٬ٍ َا ٜؿطظٙ اغتدساّ ايًسا٥ٔ ايكٓاع١ٝ ع٢ً 

نٌٝ ٚايتكٓٝات عٓاقط ايتؿهٌٝ ايؿين ٚتٓٛع ايتٓاٍٚ ٚططم ايتـ

إػتدس١َ ؾٝٗا ٖا ؾذع ايؿٓاٌْ ٱْتاز أعُاٍ ؾ١ٝٓ َػتدسٌَ ؾٝٗا 

 ٙ ٚإسػاغات٘ات كتًؿ١ ٚشيو يًتعبرل عٔ أؾهاضايًسا٥ٔ ايكٓاع١ٝ ٗ ٧ٖٝ

. 

ٚاييت ٚؾطتٗا ا٫ػاٖات  اظزٜاز ا٫ضتباٙ بٌ ايؿٔ ايتهٓٛيٛدٝا اؿسٜج١ -

ٚظازت ايبشٛخ ٚشيو   ٗ ٖصا"( 2001)ٚشنطت ضساب ابٛ ظٜساؿسٜج١ , 

َٔ خ٬ٍ ايطب٘ بٌ ايؿٔ ٚ ايتكسّ ايعًُٞ ٚتهٓٛيٛدٝا ايعكط ٚإٔ ايعكط 

اؿايٞ ٚقـ بأْ٘ عكط ايتهٓٛيٛدٝا باعتباض إٔ اـاَات إػتشسث١ 

استًت َهاْا باضظًا ٗ تًبٝتٗا ٫ستٝادات إْػإ ٖصا ايعكط , ٖٚصا َا 

اَات ايًسا٥ٔ ست٢ ًٜيب قاّ ب٘ ايؿٓإ ايتؿهًٝٞ إعاقط ٗ إخهاع٘ خل

 (.59م)"َتطًبات ٖصا ايعكط

: عٛاٌَ تك١ٝٓ . ب

عذع اـاَات "  :-تًو ايعٛاٌَ بكٛشلا إٔ(2001)ابٛ ظٜس  ضساب ٚؼسز

ايتكًٝس١ٜ ٗ نجرل َٔ ا٭سٝإ عٔ َػاٜط٠ ٚؼكٝل ا٭ٖساف ايؿهط١ٜ ٗ 

, سٝح إٔ اـا١َ ُجٌ زٚضًا بطاظًا ٗ ايعٌُ ايتؿهًٝٞ  ايؿٕٓٛ إعاقط٠

باعتباضٖا أسس ايعٛاٌَ ا٭غاغ١ٝ ٗ بٓا٤ ايعٌُ ايؿين يصا نإ ع٢ً 

ٜػتشسخ خاَات ٚتكٓٝات دسٜس٠ وكل َٔ خ٬شلا أؾهاض  إٔ ايؿٓإ 

اـاَات ايتكًٝس١ٜ , ٚتعس ايًسا٥ٔ َٔ  إَهاْاتدسٜس٠ ٚتطًعات تؿٛم 

١ٜ اييت ٚٗطت ٗ ايعكط اؿسٜح ٚأسسثت ثٛض٠ ٗ اـاَات ايػرل تكًٝس

إَهاْات ايتؿهٌٝ ايؿين ٚؾتشت آؾام ٗ ايتعبرل مل تهٔ َٛدٛز٠ َٔ 

  اٱبساعٚقس أنس ايهجرلٕٚ َٔ ٖاضغٞ ايؿٔ ع٢ً ضب٘  .قبٌ
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َجاٍ شايو اعتُاز ,بتهٓٛيٛدٝا ايعكط يٮغتؿازٙ ايسا١ُ٥ بجُاضٖا 

ب٬غتٝو ٗ ايتعبرل عٔ إسضغ١ ايبٓا١ٝ٥ ع٢ً اغتدساّ خا١َ اٍ

 (.62م")أؾهاضِٖ

 

سٝح إٔ  اٱَهاْات ايتؿه١ًٝٝ اييت ُٝعت بٗا ايًسا٥ٔ ايكٓاع١ٝ-

: ايًسا٥ٔ شلا إَهاْٝات تؿه١ًٝٝ َتعسز٠ َٚٓٗا 

  ايتذػِٝ -ايكب )َط١ْٚ ٚطٛاعٝتٗا يًتؿهٌٝ َٚٔ أِٖ تكٓٝاتٗا-

(. ايًـ-ايتؿطٜؼ  -اؿؿط 

  عسٜس٠ ٫  أيٛإايًسا٥ٔ شلا ق١ُٝ ي١ْٝٛ عاي١ٝ ٚإٔ بٗا أْٛاع ٜٓتر َٔ خ٬شلا

. تتٛاؾط ٗ اـاَات ايتكًٝس١ٜ ا٭خط٣

  ٕخؿ١ ٚظٕ اـا١َ ٖا ٜػٌٗ تؿهٌٝ أٚ عٌُ أسذاّ نبرل٠ شات أٚظا

. خؿٝؿ١

  ٚإَها١ْٝ اؿكٍٛ َٔ ايًسا٥ٔ ع٢ً ؾطا٥ح ؾؿاؾ١ أٚ ْكـ ؾؿاؾ١ أ

ظٖا بسضد١ عاي١ٝ َٔ ايٓكا٤ ٫ٚ َها١ْٝ خًطٗا أدػاّ َعت١ُ , ٚشيو يتُٞ

. ٚتكًٌٝ زضد١ ايؿؿاؾ١ٝ

 ٫ تتأثط ايًسا٥ٔ بايتعطض ٭ؾع١ ايؿُؼ ٚشلا َكا١َٚ عاي١ٝ يًشطاض٠ .

ٚغٛف ٜػتعطض ايباسح ْٛعٌ َٔ أِٖ أْٛاع ايًسا٥ٔ ٗ ٖصا ايبشح 

 . (ايبٛيٞ اغذل)ٖٚٞ خا١َ ايب٬غتٝو ٚخا١َ 

 :.خا١َ ايب٬غتٝو: أ٫ٚ 

ؾكس د١ يًتكسّ ايكٓاعٞ ٗ فاٍ إْتاز اـاَات ٗ ايكطٕ ايعؿطٜٔ ْيت

اػ٘ ايٓشاتٕٛ إٍ اغتدساّ خا١َ ايب٬غتٝو ٚتٛٚٝؿٗا ٗ قٝاغ١ أعُاشلِ 

ايؿ١ٝٓ سٝح ٫قت خا١َ اٖتُاَا تؿهًًٝٝا نبرلًا َٔ قبٌ ايؿٓاٌْ ْٛطًا ٕا 

تتُتع ب٘ خا١َ ايب٬غتٝو بايعسٜس َٔ اـٛام اؿػ١ٝ ٚايذلنٝب١ٝ مل 

ؽسَٗا تتٛاؾط فتُع١ ٗ أٟ َٔ اـاَات ايتكًٝس١ٜ اييت غبل إٔ اؽ
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ايٓشات يتعتدل بصيو قك١ً ٖا١َ َٔ اـدلات اشلا١َ يس٣ ايؿٓإ ٚاييت 

تٓتر عٓٗا اغتًٗاّ ايعسٜس َٔ ايط٣٩ ايؿ١ٝٓ ايتؿه١ًٝٝ اؿسٜج١ ٚاييت 

بسضٖا أغُٗت ٗ إهاز ايعسٜس َٔ اؿًٍٛ ايتؿه١ًٝٝ ٚايتعبرل١ٜ يتعطٞ 

يتكٝس بهٝؿ١ٝ فا٫ً ضسبًا أَاّ ايٓشات ٱط٬م ايعٓإ ٭ؾهاضٙ زِٚا ا

ايتعبرل عٓٗا سٝح تٛؾط يسٜ٘ اٱَهاْات ايتؿه١ًٝٝ يصيو َٔ خ٬ٍ خا١َ 

ايب٬غتٝو اييت تعتدل ٚغٝطًا تؿهًًٝٝا َطٛاعًا أَهٔ ايتعبرل ب٘ عٔ 

ايعسٜس َٔ اػاٖات ايؿٔ اؿسٜح , يصيو ناْت أ١ُٖٝ اغتعطاض 

اييت  اـٛام اؿػ١ٝ ٚايذلنٝب١ٝ ـاَات ايب٬غتٝو ٚايططم ايتؿه١ًٝٝ

:- , َٚٔ ٖٓا نإ يعاًَا إٔ ٜتططم ايباسح إٍ اضتبطت ب٘

: ايب٬غتٝو َا١ٖٝ .أ 

ٜطدع أقٌ إٛاز إكٓع١ َٔ خا١َ  "(1997)ظنٞ تكٍٛ ٖس٣ 

, 1865ايب٬غتٝو إٍ ايكطٕ ايتاغع عؿط ٚبايتشسٜس عاّ 

 Alexander Parkes ايهػٓسض باضنؼ)سُٝٓا اغتطاع 

انتؿاف ايٓٝذلٚغًػٝٛيٛظ ثِ تٛايت عًُٝات ايتذطٜب ( 

ٚا٫نتؿاف ع٢ً اـا١َ ست٢ ٚقًت إٍ ايؿهٌ إتعاضف 

 ( .27م")عًٝ٘ ٗ ناؾ١ ا٫غتدساَات إعاقط٠

ب٬غتٝو )ٜطًل َكطًح  "(1997)ظنٞ ٖس٣  أٜها  شنطٚت

Plastic ) ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ ب٘ يس١ْٚ ع٢ً نٌ خا١َ , ّهٔ تعسٌٜ ٚتػٝرل

بٛاغط١ َ٪ثط َٝهاْٝهٞ سطاضٟ زٕٚ إٔ تؿكس ُاغهٗا ٚٗ ؾهً٘ 

ْؿؼ ايٛقت ؼاؾٜ ع٢ً قٛضتٗا اؾسٜس٠ ست٢ بعس ظٚاٍ إ٪ثط عًٝٗا َجًُا 

أسس ايعًُا٤ (  Carleton Ellesناضيتٕٛ أيٝؼ)أطًل 

 (.28م")ا٭َطٜهٌٝ

َٚٓص ْٗا١ٜ اؿطب ايعا١ٕٝ ايجا١ْٝ غطعإ َا زخًت خا١َ ايب٬غتٝو 

ٗ سٝاتٓا بهاؾ١ ف٬تٗا ْٛطًا يًُعاٜا إتعسز٠ اييت  نذع٤ دٖٛطٟ

ّهٔ إٔ مكٌ عًٝٗا َٔ خ٬ٍ اٱَهاْات ايتؿه١ًٝٝ يًدا١َ اييت 
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ناْت َكسض دصب ٚاٖتُاّ َٔ قبٌ ايؿٓاٌْ ٗ فا٫ت ايؿٕٓٛ ايبكط١ٜ 

ٚبكؿ١ خاق١ ايب٬غتٝو نٛغٝ٘ تؿهًٝٞ ٗ ايعسٜس َٔ ا٭عُاٍ 

. ٠ ٚايذلانٝب إدتًؿ١ايؿ١ٝٓ شات ا٭بعاز ايج٬ثٞ

إٕ نت١ً اـا١َ ٚيْٛٗا ًَُٚػٗا َٚكساض َا تٛؾطٙ َٔ ٚقت ٚدٗس أثٓا٤ 

ايتؿهٌٝ باٱناؾ١ إٍ زضد١ ا٭َإ ايؿدكٞ ايصٟ ؼكك٘ أثٓا٤ 

ا٫غتدساّ ٚططم ايتؿهٌٝ ٚنصيو ا٭زٚات إػتدس١َ ٗ ايتؿهٌٝ 

ؼكٝل نٌ شيو نإ ي٘ ا٭ثط ايهبرل ٗ عًُٝات اٱْتاز ايؿين ٚٗ 

. إبساعات دسٜس٠ ٗ ايؿٔ اؿسٜح

 Technologicalايتكٓٝـ ايتهٓٛيٛدٞ يًبٛيُٝطات  .ب 

classification  

ٜعدل ٖصا ايتكٓٝـ ع٢ً اـٛام ايتهٓٛيٛد١ٝ ٚا٫غتدساَات ايع١ًُٝ خكٛقًا إٔ 

شيو ٜؿٝس نجرلًا ٗ اختٝاض أِٖ ايبًَٛرلات اييت تػتدسّ بؿٝٛع ٗ فاٍ 

ٚأعُاٍ ا٫غتٓػار إػتدس١َ ٗ أعُاٍ ايٓشت َع زضاغ١ اناؾ١ ايتؿه٬ٝت ايٓشت١ٝ 

بٛيُٝرلات دسٜس٠ تهٕٛ أنجط َٓاغب١ يٮغايٝب ايؿ١ٝٓ إػتدس١َ ٗ فاٍ 

 .ايتؿهٌٝ

 .تكٓٝـ تبعًا يًتأثط باؿطاض٠ :-أ٫ٚ

  thermoplastic polymersبٛيُٝرلات َت١ًٓٝ باؿطاض٠  -1

ٖط أٚ تًٌ باؿطاض٠ ثِ تتكًب بايتدلٜس ٚيصيو ٖصٙ ايٓٛع١ٝ عباض٠ عٔ َٛاز قًب١ تٓل

أٟ ّهٔ إضداعٗا إٍ اؿاي١ اي١ًٓٝ  –تٛقـ ٖصٙ ايبٛيُٝرلات بأْٗا عهػ١ٝ 

 :-ايتأثط باؿطاض٠ نُا ًٜٞ –بايتػدٌ بعس تؿهًٝٗا ٚتكًبٗا 

Soft Stat   = hard Stat 

 ساي١ ي١ٓٝساي١ قًب١   

  polyethylene Resenضاتٓر ايبٛيٞ إٜجًٌ    -1

 Polypropylen Resenضاتٓر ايبٛيٞ بطًٌٜٚ   -2

   Vinyl Resenضاتٓر ايؿٌٝٓٝ   -3
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تٓسضز ؼت َػ٢ُ ايجطَٛب٬غتٝو  "(1994)ٜصنط عازٍ 

Thermoplastic  ِايػًًٝٛظ)ٚتهCellulose-  ًٕٜٛايٓاNylon -

ا٭نطًٜٝو - Poly Estrinايبٍٛ اغترلٜٔ  - polyايبٛيٞ إٜجًٌٝ 

Ecrylic  ٕٛايٝٛيٝؿًٛضٚنطبPoly Floro carbon -ٌٝٓايؿVinu ) 

 (.39م")ٖٚصٙ ا٭ْٛاع تٓكٗط عٓس تعطنٗا يًشطاض٠

ُتاظ ٖصٙ ا٭ْٛاع َٔ خاَات ايب٬غتٝو بأْ٘  "(1994)ٜٚعٜس عازٍ 

ّهٔ إعاز٠ تؿهًٝٗا سٝح تًٌ عٓس ايتعطض يًشطاض٠, يصا ؾهًٗا 

ؾ١ٝٓ فػ١ُ ّهٔ تؿهًٝٗا بػٗٛي١ ٗ  ايٓشات ٗ ايكٝاّ بتؿه٬ٝت

 (.65م")خ ؼتؿٜ بجبات ٦ٖٝتٗا بعس ايتؿهٞأعُاي٘ ايؿ١ٝٓ سٞ

 thermosetting polymersبٛيُٝرلات َػتكط٠ باؿطاض٠  -2

تتُٝع ٖصٙ ايبٛيُٝرلات بأْٗا عٓسَا تكع ؼت ؾعٌ اؿطاض٠ ٚايهػ٘ 

باغتدساّ َعٜس َٔ تعاْٞ تػرلًا نُٝٝا٥ًٝا ٫ ّهٓبعسٖا تػٝرل ؾهًٗا 

 .اؿطاض٠ ٚايهػ٘ ٕا شلا َٔ ضٚاب٘ نُٝٝا١ٝ٥ بٌ ايػ٬غٌ

تٓسضز ؼت َػ٢ُ ايجطَٛغتٓر  "(1999)ٜصنط ؾطٜـ 

ضاتٓر  -Alkydا٭يهاٜس )ٚتهِ  Thermosetting Plasticب٬غتٝو

ضاتٓر ايػًٝهٕٛ  - Polyضاتٓر ايبٛيٞ اغذلEpoxy Resins - ا٭بٛنػٞ

silicone Resins  )ٙا٭ْٛاع تأخص ؾهًٗا ايٓٗا٥ٞ َٔ ايتؿهٌٝ غٛا٤  ٖٚص

بايكب إباؾط أٚ ايهبؼ أٚ بايهػ٘ ع٢ً قٛايب ٫ٚ تؿكس ق٬تٗا بإعاز٠ 

 (.57م")ايتػدٌ َط٠ أخط٣

: اـٛام اؿػ١ٝ ٚايذلنٝب١ٝ ـا١َ ايب٬غتٝو .ز 

ؾهٌ اـٛام اؿػ١ٝ ٚايذلنٝب١ ـا١َ ايب٬غتٝو ْايٝات ٜػتٓس 

ايبس٤ ٗ تؿهٌٝ عًُ٘, ٚتػِٗ ٗ ٚنٛح  عًٝٗا ايٓشات نددل٠ عٓس

. ؾهطت٘ اؾُاي١ٝ
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: اـٛام اؿػ١ٝ ـا١َ ايب٬غتٝو( 1-ز)

اـٛام اؿػ١ٝ ٖٞ اـٛام اييت ٜسضنٗا يٲْػإ عٛاغ٘ 

ٚاـٛام اؿػ١ٝ ـا١َ ايب٬غتٝو تدلظ قؿاتٗا اؾُاي١ٝ خاق١ ُٝعٖا 

عسٜس٠ إٍ عٔ باقٞ اـاَات ا٭خط٣ يتُتع اغطشٗا ٬ََؼ ٚايٛإ 

إَها١ْٝ خا١َ ايب٬غتٝو ٗ ايتأنٝس ع٢ً اٱسػاؽ بك١ُٝ ايؿطاؽ 

نعٓكط تؿهًٝٞ ٗ ا٭ؾهاٍ اجملػ١ُ َٔ خ٬ٍ قٝاغ١ ايؿٓإ 

ايتؿهًٝٞ يًداَات ايؿؿاؾ١ اييت تٛٗط ايعُل ايساخًٞ يًُٓٛٛض إط٥ٞ 

خاق١ سٌ ٜكّٛ بتؿهًٝٗا ٱعطا٤ زضدات َٔ ايؿؿاؾ١ٝ ٗ ايتؿهٌٝ 

. ا١َايٓشيت باخل

َٚع اغتُطاض ٚاظزٜاز ػاضب ايؿٓاٌْ ٗ تٛٚٝـ خا١َ ايب٬غتٝو ٗ 

بٓا٤ ا٭ؾهاٍ ث٬ث١ٝ ا٭بعاز إضتك٢ أغًٛب تٓاٍٚ ايؿٓإ يًدا١َ ٚتٓٛعت 

ٚاغتشسثت ططم ٚأغايٝب تؿهٌٝ خا١َ ايب٬غتٝو يًٛقٍٛ إٍ قٝاغ١ 

سػ١ٝ ْاي١ٝ تتؿاعٌ َع سٛاؽ إؿاٖس ايبكط١ٜ ٚاٱزضان١ٝ بٌ يٝكبح 

إؿاٖس ْؿػ٘ دع٤ًا أغاغٝا َٔ ايعٌُ سٝح إٔ ايؿٕٓٛ ايتؿه١ًٝٝ تتذ٘ 

ٗ إكاّ ا٭ٍٚ يًتأثرل ع٢ً اؿٛاؽ بايكسض ايصٟ هعٌ يعٌُ ايؿين ٚ 

يًتذطب١ ايؿ١ٝٓ عإًا غاسطا َٚ٪ثطا ٚدصابًا ٜؿٝض باؾُاٍ بكسض َا ٜؿٝض 

. بايعًِ ٚا٫ط٬ع ٚايتذطب١

 

: ايب٬غتٝو  اـٛام ايذلنٝب١ٝ ـا١َ(  2 -ز )

٫ تٓؿكٌ اـٛام ايذلنٝب١ٝ ـا١َ ايب٬غتٝو عٔ خٛاقٗا اؿػ١ٝ 

ُٚجٌ اـٛام ايذلنٝب١ٝ ايػع١ ايتؿه١ًٝٝ ٚاٱْؿا١ٝ٥ يًدا١َ ٚايجكٌ 

ايٓٛعٞ ٚايهجاؾ١ ٚايك٣ٛ إٝهاْٝه١ٝ, ٖٚٞ اـكا٥ل اييت هب ع٢ً 

ايتعاٌَ  ايؿٓإ إزضانٗا عٓس ايؿطٚع ٗ بٓا٤ ٚتٓؿٝص عًُ٘ ايؿين َٔ خ٬ٍ

. َع اـا١َ
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ٚتتُتع خا١َ ايب٬غتٝو بايك٬ب١ سٝح ّهٔ تٓؿٝص ٚبٓا٤ أعُاٍ 

تؿه١ًٝٝ شات ندا١َ َٔ سٝح اؿذِ َع ق٠ٛ ؼٌُ عاي١ٝ َع إَها١ْٝ 

عاي١ٝ ٗ ثبات ا٭ؾهاٍ اشلٝه١ًٝ ايؿطاغ١ٝ اجملػ١ُ ٗ ايؿطاؽ َٚٔ 

( Naum Gaboْعّٛ دابٛ)ا٭َج١ً ا٭عُاٍ ايهد١ُ اييت قاّ بٗا ايؿٓإ 

ايؿؿاؾ١ ( 1ؾهٌ () Perspexايصٟ قاّ بتٓؿٝصٖا غا١َ ايدلغبٝهؼ 

سٝح أٚٗط ايؿٓإ َٔ خ٬ٍ اـا١َ ْاي١ٝ ايتؿهٌٝ ايؿين َع تٛاؾل 

اشل١٦ٝ اجملػ١ُ َع ؾهٌ ايكاعس٠ ٚاستٛا٤ٖا ع٢ً ايؿطاؽ ايساخًٞ 

 باٱناؾ١ إٍ ا٫غتكطاض ٚا٫تعإ ٚغٗٛي١ ٗ ايتٓؿٝص ٚإٚٗاض ايعٌُ اجملػِ

ث٬ثٞ ا٭بعاز َٔ خ٬ٍ ؾؿاؾ١ٝ اـا١َ سٝح ٜٛٗط ْٝع دٛاْب ٚتؿاقٌٝ 

ايعٌُ باٱناؾ١ إٍ ايسق١ ٗ ا٭زا٤ ايؿين يًؿٓإ ٖٚصا َا تكسَ٘ خا١َ 

ايب٬غتٝو َٔ خٛام تطنٝب١ٝ ُٝعٖا عٔ خاَات ٚٚغا٥٘ ايتؿهٌٝ 

  .ا٭خط٣
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( 1)ؾهٌ 

 

( Naum Gabo)عّٛ دابٕٛا
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ايتعطف ع٢ً اـٛام اؿػ١ٝ ٚايذلنٝب١ٝ يًتؿهٌٝ غا١َ إٔ 

ٖٞ ٗ ا٭غاؽ َٔ ايعٛاٌَ إعطؾ١ٝ اشلا١َ  عػب ضأٟ ايباسح ايب٬غتٝو

اييت تػِٗ ٗ إنػاب ايط٬ب قسضا َعطؾٝا سٍٛ طبٝع١ اـا١َ 

. ٚإَهاْاتٗا ايتؿه١ًٝٝ

ٚبٗصا ايكسض إعطٗ ايصٟ ٜكسّ يط٬ب ّهِٓٗ ايتُٝع بٌ قؿات 

ٚع َٔ أْٛاع اـا١َ َٚا ٖٞ أقك٢ إَهاْاتٗا ايتؿه١ًٝٝ ٚايتعبرل١ٜ نٌ ٕ

َٚا ٖٞ ايؿطٚم ٚا٫خت٬ؾات ٚايتكٓٝات ٚا٭زٚات ٚايتذٗٝعات اـاق١ عٓس 

تؿهٌٝ نٌ ْٛع َٔ اـا١َ إدتًؿ١ ؾُٝهِٓٗ بصيو ايتعطف بػٗٛي١ 

ع٢ً خٛاقٗا ايتؿه١ًٝٝ ٚبايتايٞ ّهِٓٗ اٱسػاؽ بٓٛاسٞ اؾُاٍ 

ٗ تًو ا٭عُاٍ ايؿ١ٝٓ إٓؿص٠ َٔ اـا١َ ٚبايتايٞ ايكسض٠ ع٢ً إته١ُٓ 

تكِٗ اػاٖات ايؿٓاٌْ إتٓٛع١ ٗ اغتدساّ ايب٬غتٝو ٗ ايتؿهٌٝ 

. اجملػِ

ٚـاَات ايب٬غتٝو إدتًؿ١ طبٝع١ ٚخكا٥ل ٚقؿات ُٝعٖا عٔ 

اـاَات ا٭خط٣ ٗ ايتؿهٌٝ ست٢ ٫ ٜتِ ايًبؼ بٌ أْٛاع اـاَات 

ايتؿه١ًٝٝ ؾ٬ بس يًط٬ب ٚايطايبات َٔ ايتعطف ع٢ً ٖصٙ ٚخٛاقٗا 

ا٫خت٬ؾات ٚٱثطا٤ دٛاْب ايتكسٜط اؾُايٞ يًؿٕٓٛ ايتؿه١ًٝٝ ٚايتأنٝس 

ٜصنط قدلٟ ع٢ً ايكِٝ ايتعبرل١ٜ َٔ خ٬ٍ تٓٛع اغتدساّ اـا١َ 

(1984  )

ست٢ ٜعدل ايط٬ب ٚايطايبات عٔ أؾهاضِٖ ايؿ١ٝٓ ٫ بس َٔ  "

ًٜٚا َٔ ايتشهِ ٗ اـا١َ ٚايتذطٜب ٫نتؿاف انتػاب قسضًا َػا

إَهاْٝات اـا١َ ٚاغتدساَٗا نأزا٠ يًتعبرل َت٢ أزضنٛا اـٛام إُٝع٠ 

شلا باٱناؾ١ إٍ انتػابِٗ قسضًا َٔ ايجك١ أثٓا٤ ايتعبرل ايؿين ٚايكسض٠ ع٢ً 

اييت ٜطٜسٕٚ ايتعبرل ايؿين ٚ –ا٫ختٝاض إٓاغب يتشكٝل ا٭ٖساف ٚا٭ؾهاض 

اييت ٜطٜسٕٚ –ض٠ ع٢ً ا٫ختٝاض إٓاغب يتشكٝل ا٭ٖساف ٚا٭ؾهاض ايكس

 ايتعبرل 
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 :ايططم ايتؿه١ًٝٝ ـا١َ ايب٬غتٝو( 3-ز)

: ايتؿهٌٝ بايؿطا٥ح ايؿؿاؾ١ ٚإعت١ُ (1

ايتؿهٌٝ ٭يٛاح  أغايٝبأٖتِ ايؿٓإ إعاقط با٫غتؿاز٠ َٔ تعسز 

ايب٬غتٝو سٝح أَهٔ تؿهًٝٗا بعس٠ ططم ؾ١ٝٓ كتًؿ١ يتشكٝل ٦ٖٝات 

ْاعّٛ )فػ١ُ عٔ ططٜل تساخٌ أغطح ايب٬غتٝو نُا ٗ أعُاٍ ايؿٓإ

سٝح اعتُس ٗ تٓؿٝص ٖصٙ ا٭عُاٍ ع٢ً ( 2)ؾهٌ ( Naum Gaboدابٛ

ٚاح اـٛام ايذلنٝب١ٝ يًدا١َ ٚؼًُٗا يًكطع ٚايذلنٝب ٚايتجبٝت يٮٍ

ٚايؿؿاؾ١ٝ ٚتٛٗط ْايٝات أعُاي٘ َٔ خ٬ٍ تتابع ٚتساخٌ إػاؾات بٌ 

. أغطح ايعٌُ َع تٓٛع إػاسات اي١ًْٝٛ يتعطٞ أبعاز تؿه١ًٝٝ ٚ تعبرل١ٜ

أٜهًا اغتدساّ ايؿٓإ أْٛاعا َٔ ؾطا٥ح ايب٬غتٝو إعت١ُ ٚقس اغتؿاز 

ٱناؾ١ ٖصا با. َٔ اـٛام ايذلنٝب١ٝ يًدا١َ خ٬ٍ تؿه٬ٝت ؾطاغ١ٝ

إٍ ُٝع أيٛاح ايب٬غتٝو بأْٗا شات غطح َككٍٛ ٫َع يٝعهؼ اٱنا٠٤ 

ٚقس أنس ايؿٓإ ْاعّٛ دابٛ ع٢ً ابطاظ . ايكٓاع١ٝ زاخٌ َهإ ايعطض

ايكِٝ اؾُاي١ٝ ايتؿه١ًٝٝ ـا١َ ايب٬غتٝو ٗ عًُ٘ ايؿين سٝح ؼكل 

ٍ يًعٌُ ْايٝات ايتؿهٌٝ ٚايتأنٝس َٔ خ٬ٍ ايٓٛض ٚايٌٛ إًك٢ ع

 .ا٭غطح باٱناؾ١ إٍ َا قاّ ايؿٓإ َٔ عٌُ قطع ٗ ٚغ٘ ايعٌُ 
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( 2)ؾهٌ 

 (Naum Gabo)ْعّٛ دابٛ

 1923عُٛز 

 105.5اٱضتؿاع 

 َتشـ غْٛػٗاّ ٗ ْٜٝٛٛضى
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تطتب٘ اـٛام اؿػ١ٝ ٚايذلنٝب١ٝ ـا١َ ايب٬غتٝو َٔ ٖٓا ف

ايؿٓإ شلِ ٜعين تهاٌَ اـدل٠ بايططم ايتؿه١ًٝٝ ٚايتك١ٝٓ شلا,ؾإزضاى 

اؾُاي١ٝ عٔ ططٜل انتؿاف ايتكٓٝات إطتبط١ بتؿهٌٝ اـا١َ يتشكٝل 

أؾهاضٙ ايؿ١ٝٓ ٚتتُتع خا١َ ايب٬غتٝو بتعسز ٚتٓٛع ايططم ايتؿه١ًٝٝ 

ؾُٓٗا أْٛاع ّهٔ اغتدساَٗا نٛغا٥٘ يًتؿهٌٝ بايططم ايٝس١ٜٚ 

ا ؾأ إيِٝٗ ايؿٓإ ٗ ٚأْٛاع أخط٣ َطتبط١ بتكٓٝات تهٓٛيٛد١ٝ ٚن٬ِٖ

ؼكٝل أعُاي٘ ايؿ١ٝٓ ٚقس تعسزت ٚتٓٛعت ططم ا٭زا٤ َٚؿتكاتٗا ايكٓاع١ٝ 

, ٚٚٗط ٖصا ايتٓٛع ٗ أعُاٍ ؾ١ٝٓ تٓتػب إٍ عس٠ اػاٖات ؾ١ٝٓ ٗ ايؿٔ 

. اؿسٜح

تؿهٌٝ ايؿطا٥ح بايكطع ٚبايجين   :ططم ايتؿهٌٝ ايٝس١ٜٚ  (2

 :ٚايذلنٝب

ٜك١ َٔ ايططم إتطٛض٠ ٗ تعس ٖصٙ ايطط "(1997) تكٍٛ ٖس٣ 

ايكٝاغات ايتؿه١ًٝٝ اييت أقسّ عًٝٗا ايؿٓإ َٔ خ٬ٍ اط٬ع٘ ع٢ً 

ٖٚٝعاتٗا ( Plastic Sheets٭يٛاح ايب٬غتٝو)اـٛام ايتؿه١ًٝٝ 

ٚنٝؿ١ٝ ا٫غتؿاز٠ َٓٗا ٗ تؿهٌٝ ٚقٝاغ١ أعُاي٘ ايٓشت١ٝ ٖٚصٙ ا٭يٛاح 

َٓٗا َا ّهٔ ايتعاٌَ  اييت قس قٓعت بكٝاغات كتًؿ١ ٚا٭ْٛاع إكٓع١

َعٗا بايكطع ٚايجين ٚايذلنٝب باٱناؾ١ إٍ ايتًٌٝ  عطاض٠ ايًٗب 

 (.46م")ايعاز١ٜ

َٚٔ ايؿٓاٌْ ايصٟ اغتدسَٛا ٖصٙ ايططٜك١ يًتؿهٌٝ بؿطا٥ح 

سٝح ( Nechlas Rokukesْٝه٫ٛؽ ضٚنٝؼ)ايدلغبٝهؼ ايؿٓإ 

يًؿطا٥ح ٚؾٝ٘  اغتدساّ ايؿٓإ ايتؿهٌٝ عٔ ططٜل ايتكطٝع ايجين ٚايطٞ

تًـ ايؿطو١ سٍٛ ْؿػٗا ٗ قٛض ثابت ؾتشسخ تٜٓٛعات بٌ أدعا٤ ايعٌُ 

. ايؿين



 
57 

 

ٚقس اغتؿاز َٔ اـٛام ايتؿه١ًٝٝ يًدا١َ َٔ خ٬ٍ تأنٝسٙ ع٢ً 

ايع٬قات ايتؿه١ًٝٝ اؾُاي١ٝ بٌ أدعا٤ ايعٌُ ,باٱناؾ١ إٍ اـٛام 

قس سطم ايؿٓإ ايتؿه١ًٝٝ ٚايتؿه١ًٝٝ ٚايذلنٝب١ ـا١َ ا٭نطًٜٝو ف

ع٢ً ا٫غتؿاز٠ َٔ خاق١ٝ ايؿؿاؾ١ٝ يًدا١َ بإناؾ١ عٓكط ايه٤ٛ 

ايكٓاعٞ نذع٤ تؿهًٝٞ ْايٞ يٝ٪نس ع٢ً ْايٝات ايعٌُ ْتٝذ١ 

ايتأثرلات ايه١ٝ٥ٛ إٓعهػ١ ع٢ً ايؿهٌ يٝكبح ايه٤ٛ َٔ خ٬ي٘ 

عٓكطًا أغاغًٝا ٗ ايتؿهٌٝ ٚايٓشات اؿسٜح َٔ ٖٓا قس أناف ايؿٓإ 

. ٜط١ٜ يًه٤ٛ ٗ ايعٌُ ايؿينق١ُٝ تعب

ّٚهٔ ا٫غتؿاز٠ َٔ نٝؿ١ٝ اغتدساّ  "(1997)ٚتصنط ٖس٣ 

ايؿٓإ ـا١َ ا٭نطًٜٝو ٗ عٌُ تؿه٬ٝت ؾ١ٝٓ ٜكّٛ بٗا ٗ فاٍ 

ا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ َٔ خ٬ٍ طٛاع١ٝ اـا١َ ٗ ايتؿهٌٝ بايكطع ٚايجين 

م ايؿطز١ٜ ٚايتجبٝت بػٗٛي١ ٚؼكل ايتٓٛع ٚا٫خت٬ف ٚايتؿطز بٌ ايؿطٚ

 (.46م")إُٝع٠ يهٌ َِٓٗ

ايتؿهٌٝ إباؾط ـا١َ ايب٬غتٝو  (3

تٓٛعت ٚتعسزت ططم اغتدساّ ايٓشاتٕٛ يتؿهٌٝ غاَات ايب٬غتٝو 

ٗ ا٭عُاٍ ايٓشت١ٝ َٚٔ نُٔ ٖصٙ ايططم ايتؿه١ًٝٝ إعطٚؾ١ ططٜك١ 

ايتؿهٌٝ بايكب إباؾط يًدا١َ سٝح تٛاؾطٙ ٗ أْٛاع َٚؿتكات 

١ٜ ايتؿهٌٝ إباؾط, ٚأقبح ايؿٓإ ّهٓ٘ ايكٝاّ ايب٬غتٝو خام

اـام ب٘ يٝٛٗط ( ا٭غتٛزٜٛ)بتٓؿٝص ٖصا اؾاْب َٔ ايتؿهٌٝ ٗ زاخٌ 

ا٫خت٬ف ايٛانح بٌ ططم ايكب إباؾط ـاَات ايب٬غتٝو ٚبٌ ايكب 

إباؾط يًُعازٕ إكٗٛض٠, سٝح تتُٝع خاَات ايب٬غتٝو إتكًس٠ بؿعٌ 

١ٝ٥ بإَها١ْٝ ايتؿهٌٝ ٗ ٌٚ ايعٛاٌَ اؾ١ٜٛ ايعاز١ٜ إطنبات ايهُٝٝا

زضدات سطاض٠ عاي١ٝ ي٬ْكٗاض نُا ٗ إعازٕ ايتعطض ٫ٚ تتطًب 

. ٚايعداز
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عُاي١ ؾ١ٝٓ َسضب١ يًتعاٌَ َع اـاّ ٍ ٫ٚ تتطًب خا١َ ايب٬غتٝو 

إدتًؿ١ ٚيهٔ ٜتطًب ( ايدلْٚع)أْٛاع  ٖٛ اؿاٍ ٗ إكٗٛض نُا

غتٝو َٗاض٠ ٚإداز٠ َٔ ايٓشات َٓؿص ايعٌُ ٗ يتؿهٌٝ خا١َ ايب٬

ايتعطف ع٢ً خٛام ٚطبٝع١ اـا١َ إطاز تؿهًٝٗا ٚزضد١ اْهُاؾٗا 

ُٚسزٖا َٚا ٖٞ اٱناؾات اييت ؼتادٗا خا١َ ايب٬غتٝو ٭ناؾتٗا ست٢ 

٫ تؿكس اـا١َ يذلاب٘ دع٥ٝاتٗا أثٓا٤ ايتؿاعٌ ؾٝ٪ثط بايتايٞ ع٢ً بٓا٤ 

. ٚتؿهٌٝ ايعٌُ ايؿين

يتؿهٌٝ عٔ ططٜل ايؿؿ٘ ٚايتؿطٜؼ ا (4

ٚتتًدل ٖصٙ ايططٜك١ ٗ اختٝاض ايؿٓإ يؿطا٥ح َٔ خا١َ اٱنطًٜٝو 

اييت ّهٔ إٔ تًٌ عٔ ططٜل ايتعطض يًشطاض٠ ٖٚصٙ ايؿطا٥ح َتٛاؾط٠ ٗ 

َػاسات َتٓٛع١ ٜٚٛدس َٓٗا أْٛع كتًؿ١ َٔ ايؿؿاؾ١ٝ أٚ اٱعتاّ سػب 

. ضغب١ ايؿٓإ ٗ تكسِٜ أعُاي٘ ايؿ١ٝٓ

: تؿهٌٝ خا١َ ايب٬غتٝو عٔ ططٜل ايكب ٗ قٛايب (5

إشا نإ ايتكسّ ايعًُٞ ٚايتهٓٛيٛدٞ قس "( 1999)ٜكٍٛ ايؿطٜـ 

اسسخ ؼ٫ٛت خاق١ ٗ ططم اغتدساّ اـاَات ؾإٕ ؾٔ ايٓشت ٜعتدل 

 Poly ايبٍٛ إغذل)أنجط ايؿٕٓٛ تأثطًا بٗا , ؾاغتدساّ ايٓشات اـا١َ 

Ester ) اـا١َ غٛام سػ١ٝ ٚتؿه١ًٝٝ عسٜس٠ َٚتٓٛع١ يتُٝع

ٚتعبرل١ٜ تكبٌ ايتؿهٌٝ بٗا ؼت كتًـ ايٛطٚف, يصا زخًت اـا١َ 

ٗ تسعِٝ ايعسٜس َٔ ا٫غتدساَات ايكٓاع١ٝ سٝح أْٗا تتُٝع بايك٬ب١ 

ٚإتا١ْ َٚكا١َٚ يًؿس ٚاٱدٗازات َٚٓٗا أْٛاع نجرل٠ َٚتعسز٠ يصيو 

جملا٫ت ؾٗٞ تًيب َعِٛ ا٫ستٝادات اي١َٝٛٝ ٗ ؾت٢ ا

 (.20م")ٕػتًٗهٌ

( Poly Ester ايبٍٛ إغذل)ٚتعس ا٭عُاٍ ايٓشت١ٝ إٓؿص٠ غا١َ 

ؼ٢ٛ بايعسٜس َٔ ايتذاضب ايؿ١ٝٓ اييت تٛٗط نٝؿٞ ا٫غتؿاز٠ َٔ 

خٛاقٗا ايتؿه١ًٝٝ ٗ ؼكٝل أندل قسض َٔ ايكِٝ ايؿ١ٝٓ اؾُاي١ٝ يًعٌُ 
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يؿطق١ يًٓشات بايتعاٌَ ايؿين , ؾاـا١َ تتُٝع قؿتٗا ايتؿه١ًٝٝ بإتاس١ ا

 –ايتؿهٌٝ إباؾط يًدا١َ ) ٚايتؿهٌٝ بأغايٝب كتًؿ١ َٚتعسز٠ َجٌ 

ّٚهٔ ا٫غتؿاز٠ َٔ خٛاقٗا ايتؿه١ًٝٝ ( ايتؿهٌٝ بايكب ٗ قٛايب

َٔ خ٬ٍ إعاٚد١ َع بعض اـاَات ايتؿه١ًٝٝ ا٭خط٣, ٜٚػتطٝع 

ق١ زٕٚ اؿاد١ إٍ ايؿٓإ ايكٝاّ َؿطزٙ بتذٗٝع ٚتٓؿٝص أعُاي٘ ايؿ١ٝٓ اـا

أٚ قطع ٚػٗٝع ا٭خؿاب  –غبان١ ايدلْٚع )عُاي١ ؾ١ٝٓ خاق١ َجٌ 

ٚتكبٌ ايتًٜٛٔ بٗا بعس٠ ططم ؾ١ٝٓ –ٚاـا١َ غرل َهًؿ١ ايجُٔ ( ٚا٭سذاض

. ٫ٚ ؼتاز إٍ َعسات ٚػٗٝعات خاق١ بإكاض١ْ غاَات أخط٣

 يكس أَهٔ َكسٚض ايٓشات بهٌ غٗٛي١ ٜٚػط اؿكٍٛ ع٢ً ايعسٜس

َٔ إػتٓػدات اجملػ١ُ َٔ ا٭قٌ ايؿين ايٛاسس ٚبٓؿؼ إٛاقؿات 

ايتؿه١ًٝٝ اؾُاي١ٝ غرل َهًؿ١ ٗ اغتٓػار ايتُجاٍ باٱناؾ١ إ٫ أْ٘ 

ٖٓاى ايعسٜس َٔ ايكٛايب اييت ّهٔ ا٫غتٓػار َٓٗا ؿكٍٛ ع٢ً أع٢ً 

زضد١ َٔ اؾٛز٠ ّٚهٔ ا٫غتؿاز٠ َٔ ايتؿهٌٝ بٗا ٗ فاٍ ايتؿهٌٝ 

ّ ٗ ايهًٝات ايؿ١ٝٓ إتدكك١  ٚإساضؽ ٗ ايتعًِٝ ايعاّ إشا َا اجملؼ

ٚغٛف ٜٛضز ايباسح ٗ .تٛؾطت استٝاطات اٯَإ ايهاؾ١ٝ يًعٌُ بٗا

ايؿكٍٛ ايكاز١َ فُٛع١ َٔ ا٭عُاٍ إٓؿص٠ بعس٠ ططم ٚخكٛقا ٖصٙ 

. ايططٜك١  

: ايتؿهٌٝ عٔ ططٜل إعاٚد١ ٚايتذُٝع يًعٓاقط ايػابك١ ايتذٗٝع (6

ٍ ٖصا اجملاٍ ٜعس َٔ اجملا٫ت ايؿ١ٝٓ اييت تعط٢ قسضًا نبرلًا يًؿٓإ يع

ؿط١ٜ تٓاٍٚ اـا١َ تؿهًٝٝا َٔ خ٬ٍ َا تكسَ٘ ٖصٙ ايعٓاقط داٖع٠ 

ايتكٓٝع َٔ َجرلات بكط١ٜ سػ١ٝ ٖٚٞ ٗ فاٍ ايتؿهٌٝ اجملػِ تعس 

َٔ ايػٗٛي١ ع٢ً ايٓشات ايتعبرل عٔ ٦ٖٝات تؿه١ًٝٝ َتعسز٠, ٚبإَهاْ٘ 

ف ٚاٱناؾ١ بػ١ًٗ ٜٚػط ٭ٕ اـا١َ تكبٌ ايسَر ٚايذلاب٘ بػٗٛي١ َع اؿص

ْؿؼ َهٕٛ شلا َٚع اـاَات ا٭خط٣ نإعازٕ ٚا٭خؿاب يتعطٞ 
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إَهاْٝات تؿه١ًٝٝ ٚأْٛاع َتعسز٠ َٔ ا٭ؾهاض ايؿ١ٝٓ اـاق١ إتُٝع٠ 

. بايتؿطز ٚاييت ٫ سكط شلا

ضس١ً اٱعساز١ٜ يصيو ؾٗصٙ ايططٜك١ ٗ ايتؿهٌٝ تتٓاغب َع ط٬ب امل

ٚايجا١ْٜٛ ٚنصيو إطاسٌ ايتع١ًُٝٝ إتدكك١ ٗ زضاغ١ فا٫ت ايٓشت 

. ٚايتؿهٌٝ اجملػِ ٗ ايهًٝات

ٜٚٛنح يٓا ٖصا ايتٓٛع ٗ ايتؿهرل ايؿين ٗ نٝؿ١ٝ ا٫غتؿاز٠ َٔ 

اػ٘ ) ايعٓاقط غابك١ ايتذٗٝع أسس ا٭عُاٍ ايؿ١ٝٓ إٓؿص٠ َٔ قبٌ ايؿٓإ

ٖصٙ ايعٓاقط ايتؿه١ًٝٝ اؾاٖع٠ َٔ خ٬ٍ  ايٓشات إٍ اغتدساّ

مٛ ايٓٛط ٗ نٝؿ١ٝ ؼكٝل ( Modern Artايؿٔ اؿسٜح)اػاٖات 

ض١ٜ٩ ؾ١ٝٓ دسٜس٠ بعٝس٠ عٔ أغايٝب ا٭زا٤ ايتكًٝسٟ يًُذػُات ايٓشت١ٝ 

ايه٬غٝه١ٝ َٔ خ٬ٍ اػاٙ ايٓشات مٛ ايتعبرل عٔ أٚد٘ إس١ْٝ 

٠ ٚثكاؾ١ ؾهط١ٜ َتذسز٠ ٗ اؿٝا٠ ٚإعاقط ؾُٝا ٜكابً٘ َٔ َجرلات بكطٟ

اي١َٝٛٝ ؾاػ٘ إٍ اغتدساّ ٚغا٥٘ يًتؿهٌٝ غرل تكًٝس١ٜ َجٌ ا٭ْابٝب 

ٚا٭غطٛاْات ايٓشاغ١ٝ ٚايب٬غتٝه١ٝ ٗ تكسِٜ تهٜٛٔ ؾين ْايٞ 

. َبتهط

ٜٚعس ٖصا ايعٌُ ايؿين ٖٛ اغتؿاز٠ ٖا تكسَ٘ ايب١ٝ٦ٝ ايكٓاع١ٝ يٮؾطاز 

٠ بططٜك١ ؾ١ٝٓ ْاي١ٝ تٛنح أغًٛب َٔ خ٬ٍ قٝاغ١ تؿه١ًٝٝ َكسّ

ٗ ض١ٜ٩ ٚايتعبرل عٔ َسخٌ َٔ (  Joel Otterson دٌٜٛ ٩تطغٕٛ )ايؿٓإ 

َساخٌ ايتعبرل اجملػِ ايصٟ ّهٔ تكسِٜ إعٜس َٔ ا٭ؾهاض َٔ خ٬ٍ َا 

تكسَ٘ ايتهٓٛيٛدٝا ايكٓاع١ٝ َٔ اـاَات إػتشسث١ اييت هس ؾٝٗا 

َعٜس َٔ ا٭عُاٍ ايؿ١ٝٓ شلصٙ ايعٓاقط ايؿٓإ َجرلًا تؿهًٝٝا ٗ تكسِٜ 

. ايػابك١ ايتكٓٝع
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 :. (ايبٍٛ اغذل)خا١َ  – ثاًْٝا

 ًٞٝإَهاْات ٚخٛام ايبٛيٞ أغذل نٛغٝ٘ تؿه: 

ٜتُٝع ايبٛيٞ أغذل غٛام تؿه١ًٝٝ إشا َا قٛضٕ بإٛاز إتعاضف 

عًٝٗا نا٭سباض ٚإعازٕ ٚاـؿب سٝح لسٙ ٜتُٝع بايؿؿاؾ١ٝ ٚخؿ١ 

ايٛظٕ َٚكا١َٚ اؿطٜل ٚتعسز ا٭يٛإ َٔ ا٭بٝض ايؿؿاف إٍ ا٭قؿط 

, ايؿاسب إٍ ا٭ٓط ايكاْٞ ٚزضدات ي١ْٝٛ َتؿاٚت١ َٔ ايكؿا٤ ٚايعتا١َ 

ٚبعهٗا ٜكاّٚ اؿطاض٠ ( ْ ؾٗطْٗٝت 250)ْ ّ  121تكاّٚ اؿطاض٠ ست٢  ٖٚٞ 

 ضنُا ٜتُٝع َكا١َٚ ا٭ٓا, ( ْ ؾٗطْٗٝت  500)ّْ  250ست٢ 

ٚايكًٜٛات ٚتعتدل َٛاز ق١ٜٛ ٚبعهٗا ٗ ق٠ٛ إعسٕ سٝح تتشٌُ ا٫دٗازات 

ٜٚبًؼ , ايؿسٜس٠ ٚتعزاز قٛت٘ غبع َطات تكطٜبًا إشا غًح بايكٛف ايعدادٞ 

بايٓػب١ يًشذِ %  8-4َعسٍ اْهُاف اـا١َ بعس ُاّ ايتكًب بٓػب١ 

 .بإناؾ١ إٛاي٧ ٚايتػًٝح % 1ٚتٓدؿض ٖصٙ ايٓػب١ إٍ 

يًسا٥ٔ خٛام َتعسز٠ تكػِ إٍ خٛام ؾٝعٜا١ٝ٥ َٚٝهاْٝه١ٝ, 

: ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ ٚايصٟ ىل ٗ فاٍ ايبشح اـٛام ايؿٝعٜا١ٝ٥ ٖٚٞ

: ايٓٛعٞايٛظٕ  .1

ايٛظٕ ٚشيو َكاضْتٗا َٛاز اٱْؿا٤ات ايتكًٝس١ٜ إعطٚؾ١ تتُٝع غؿ١ 

َٔ خ٬ٍ َكاضْتٗا باؿسٜس ٚاـطغا١ْ , ٖٚصا اـاق١ٝ تهػبٗا غٗٛي١ 

. ٗ ايٓكٌ ٚخاق١ ٗ ا٭ؾٝا٤ اييت تتكـ بايهدا١َ

 

: ايًٕٛ .2

يًسا٥ٔ بكؿ١ عا١َ إَهاْات عاي١ٝ إػت٣ٛ َٔ ْاس١ٝ ايًٕٛ , باغتجٓا٤ 

تٞ تتُٝع بًْٛا ا٭غٛز ٚايبين, ٚتػتدسّ ؾٝٗا أٜهًا ضاتٓذات ايؿٍٝٓٛ اٍ

٬ٍٚ ايباغتٌٝ ٱعطا٤ َس٣ أٚغع يٮيٛإ, ٚإ اغتدساّ ايًٕٛ ٗ 
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إؿػ٫ٛت ايؿ١ٝٓ ٜهؿ٢ ع٢ً ايعٌُ س١ٜٛٝ ٚغاق١ ايصٟ ٜعتُس ع٢ً ايًٕٛ 

. نٓاس١ٝ ٚٚٝؿ١ٝ ْٚاي١ٝ

: ايؿؿاؾ١ٝ .3

أَا عٓس خًطٗا  ْٝع أْٛاع ايًسا٥ٔ ؾؿاؾ١ َاعسا ضاتٓذات ايؿٍٝٓٛ ,

َٛاز أخط٣ تكبح قا١ُ ايًٕٛ غرل َٓؿص٠ , أَا ايب٬غتٝو ايٓاتر َٔ 

إٝجٌٝ َٝجا نط٬ٜٜت ؾٗٛ َتؿٛم ع٢ً أٟ َاز٠ أخط٣ ؾٗٛ ٜٓؿص ايه٤ٛ 

ّٚهٔ ض١ٜ٩ ا٭ؾٝا٤ بٛنٛح َٔ خ٬ٍ % 95ا٭بٝض بٓػب١ عاي١ٝ ٖٚٞ 

ظاز ايػُو قسّ ٫ ّهٔ شيو ٗ ايعداز إشا  3إٝجانط٬ٜٜت ست٢ زلو 

. بٛقات 6ع٢ً 

 

: ايكاب١ًٝ ي٬ؾتعاٍ .4

ؽتًـ قاب١ًٝ ايًسا٥ٔ ي٬ؾتعاٍ َٔ ْٛع إٍ آخط , ؾُٓٗا َا ٜؿتعٌ 

َباؾط٠ عٓس تعطن٘ يًٓاض , َٚٓٗا ٜتؿشِ ٫ٚ وذلم ٖٚٓاى ْٛع وذلم 

. بب٤٘ زٕٚ إسساخ أٟ أخطاض

  ٚ ٍٚتٛدس ططم َتعسز٠ ّهٔ بٛاغطتٗا تكًٌٝ قاب١ًٝ ايًسا٥ٔ ي٬ؾتعا َٔ

: ٖصٙ ايططم 

 ٜٔاغتبساٍ شض٠ ايهطبٕٛ بايػًٝهٕٛ , ٚاغتبساٍ اشلٝسضٚدٌ بايؿٛض .

 ٍاغتدساّ إٛاي٧ اييت تكًٌ ايكاب١ًٝ ي٬ؾتعا .

  زَر ايًسا٥ٔ َٛاز غرل قاب١ً ي٬ؾتعاٍ أٚ َعادًتٗا َطنبات نُٝٝا١ٝ٥

. ؼتٟٛ ع٢ً ايهًٛضٜٔ ٚايبٛضانؼ ٚايؿٛغؿات أٚ َا ٜؿابِٗٗ

  ٚإعا١ًَ اؿطاض١ٜ يًسا٥ٔ ٚ تهٕٛ بطؾع ْكط١ ايتًٌإعاؾ١ أ .
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  ٕخٛام ايبٍٛ اغذل ندا١َ ٗ فاٍ ا٭ؾػاٍ ٜٚط٣ ايباسح أ

: تتُٝع بعس٠ خٛام َٓٗا ايؿ١ٝٓ

 غٗٛي١ ايتؿهٌٝ ٚايتكٓٝع :

٫ وتاز ايبٍٛ اغذل إٍ أزٚات خاق١ ٗ تؿهًٝ٘ , باٱناؾ١ إٍ 

غٗٛي١ ْؿط٠ بإٓؿاض ايٝسٟٚ ٜٚتِ قٓؿطت٘ بايٝس ّٚهٔ تًُٝع٘ بػٗٛي١ 

. ضٜل عاي١ٝ دسًابإٍ زضد١ 

 إتا١ْ :

ٜكٌ ايبٍٛ اغذل ٗ َتاْت٘ إٍ زضد١ عاي١ٝ دسًا قس تكٌ إٍ َتا١ْ 

ظداد١ٝ َٔ إُهٔ إٔ تعٜس َتاْتٗا إٍ إعازٕ ٚباٱناؾ١ إٍ ا٭يٝاف اٍ

. غبع َطات

  ايٛظٕخؿ١   :

ٜتُٝع ايبٍٛ اغذل بأْ٘ أنجط اـاَات ايتكًٝس١ٜ خؿ١ عٔ اـاَات 

. ا٭خط٣

ؾتتُٝع  يًبٍٛ اغذل( ايتك١ٝٓ)اٱَهاْات ايتؿه١ًٝٝ َٚٔ سٝح -

  :-ب

: ايؿؿاؾ١ٝ .1

, تعطٞ ٚتعتدل خاق١ٝ ايؿؿاؾ١ٝ َٔ أِٖ خٛام ايًسا٥ٔ ندا١َ سسٜج١ 

ايؿؿاؾ١ٝ ـا١َ ايًسا٥ٔ قسض٠ عاي١ٝ ع٢ً ْؿاش ايه٤ٛ ْتٝذ١ ُٝعٖا بايٓكا٤, 

نُا تعط٢ ايؿؿاؾ١ٝ ؾطق١ ٱزضاى أعُام سكٝك١ تتشهِ ؾٝٗا بٌ 

ع٬قات ايعٌُ ايؿين , نُا تػُح ايؿؿاؾ١ٝ بط١ٜ٩ ايتؿاقٌٝ إتٛاظ١ٜ 

ي٘ زاخٌ ايعٌُ ايؿين َٔ أؾهاٍ ٚ خطٛٙ ٚع٬قات ؾه١ًٝ ؾطاغ١ٝ زار

. ٗ ١٦ٖٝ ايعٌُ نهٌ ٖا ٜهٝـ قُٝا دسٜس٠ ي٘
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: قاب١ًٝ ايكب .2

بكابًٝتٗا يًكب ٗ قٛايب ٜٚط٣ ايباسح إٔ خا١َ ايبٛيٞ اغذل تتُٝع 

عسٜس٠ َتٓٛع١ ايؿهٌ ٚاـا١َ ع٢ً سس غٛا٤ ٜٚتٝح شيو يًساضؽ 

ايتشهِ ٗ تؿهًٝٗا , ٚٚدٛز إاز٠ ٗ اؿاي١ ايػا١ً٥ قبٌ ٚنع إاز٠ 

ا ٜتٝح إَها١ْٝ ايكب ٗ قٛايب شات ٬ََؼ زقٝك١ ع٢ً إكًب١ شلا َِ

. ايػطح

 

  ٍٚتبعًا شلصٙ اـاق١ٝ يًدا١َ ؾأْ٘ ّهٔ اغتدساّ قٛايب َٔ ا٭ؾها

اؾاٖع٠, نُا ّهٔ تؿهٌٝ قٛايب بػٝط١ بأؾهاٍ عسٜس٠ ٚخاَات 

:- َٓٗا َتٓٛع١

 قٛايب داٖع٠ :

. ٚإعس١ْٝايب٬غتٝه١ٝ ٚايعداد١ٝ  –َجٌ ا٭ٚاْٞ ٚا٭ؾهاٍ ايؿاضغ١ 

 قٛايب َؿه١ً :

ٖٚٞ ايكٛايب اييت ٜتِ تؿهًٝٗا سػب ايطغب١ ٚايؿهٌ إطًٛب 

" ايػًهٕٛ إطاٙ –اـؿب -اؾبؼ   –ايكًكاٍ " ٚتهٕٛ َٔ 

ٜٚعتدل َٔ أؾهٌ ايكٛايب يكب ايًسا٥ٔ, ٜٚطاع٢ عٓس اغتدساّ ايكٛايب ٗ 

َٛاز عاظي١ ع١ًُٝ ايكب إٔ تععٍ ا٭غطح ايساخ١ًٝ شلا بٝٓٗا ٚبٌ ايًسا٥ٔ 

. يعسّ ا٫يتكام

ؽتًـ إٛاز ايعاظي١ باخت٬ف إاز٠ إكٓٛع َٓٗا ايكايب ٚتهٕٛ ٚ-

اغذل َٔ ا٫يتكام, ٚباخت٬ف إاز٠ إكٓٛع َٓٗا ايبٛيٞ َُٗتٗا َٓع 

: ايكٛايب ؽتًـ َػا١َٝ ايػطح ٚتٓكػِ َػا١َٝ ايكٛايب إٍ قػٌُ

: ايكٛايب غرل َػا١َٝ: أ

ٚ يععٍ  Resinsٚايطاػات  Metalsب َٔ إعازٕ ٚتؿتٌُ ع٢ً ايكٛاٍ

: ايكٛايب عٓس قب ضاتٓر ايبٍٛ اغذل هب إتباع اٯتٞ 
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   ٜسٖٔ ايػطح بطبكتٌ َٔ ايؿُع ايػرل غًٝهْٛٞ, ٚهب تسيٝو

. ايػطٛح بعس زٖإ نٌ طبك١ ست٢ ٜككٌ ايكايب دٝسًا

  ٌٜٝٓٝسٖٔ ايكايب بطبك١ َٔ نشٍٛ ايبٍٛ ؾ .

: ايكٛايب إػا١َٝ:  ب

ٚتؿٌُ ايكٛايب َٔ اـؿب ٚاؾبؼ ٚيهٌ َِٓٗ َعاؾ١ خاق١ 

. ؾُٓٗا  ٚكتًؿ١ يععٍ غطٛسِٗ

 

: ايكٛايب إكٓع١ َٔ اـؿب -أ 

  ٜسٖٔ غطح ايكايب َٔ ٚضْٝـ بٍٛ ايًُٝعPolyurathan  .

  ٜسٖٔ غطح ايكايب بطبكتٌ َٔ ايؿُع ايػرل غًٝهْٛٞ ٜٚسيو ست٢

 .ٜككٌ غطح ايكايب

 

-ب  : ايكٛايب إكٓع١ َٔ اؾبؼ 

  ٜسٖٔ غطح ايكايب بطبكتٌ أٚ ث٬خ َٔ اؾًُه١ ست٢ تٛٗط ٕع١ غطح

 .ايكايب ٚهب إٔ ٜهٕٛ غطح ايكايب داف قبٌ زٖإ نٌ طبك١

  ٜسٖٔ غطح ايكايب بطبكتٌ َٔ ايؿُع ايػرل غًٝهْٛٞ ٚبصيو ست٢ ًُٜع

 .ايػطح

  ٜٞسٖٔ غطح ايكايب َٔ ايبٍٛ ؾٌٝٓٝ ايهشٛي. 

 

: قاب١ًٝ ايتؿهٌٝ إباؾط .3

ُٚط خا١َ ايًسا٥ٔ ايػا١ً٥ َطاسٌ َتٛغط١ أثٓا٤ دؿاؾٗا ٚتكًبٗا 

ٖٚٞ ساي١ َا بٌ ايػٝٛي١ ٚايتكًب, ٚتتُٝع  Gel" ايًسا١ْ" ٖٚٞ َطس١ً 

ٖصٙ إطس١ً باي١ًْٛٝ ايٓػب١ٝ ٚقاب١ًٝ ايػشب ٚايتؿهٌٝ ٚشيو ْٛطًا يهٕٛ 

ؼتاز إٍ َٛاز قًب١ تػاعس ع٢ً  خاَات ايًسا٥ٔ أق٬ً ع٢ً اؿاي١ ايػا١ً٥
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ايتكًب خ٬ٍ ؾذل٠ ظ١َٝٓ ٚٚطٚف ّهٔ ايتشهِ ؾٝٗا ٚخاق١ َع ظٜاز٠ 

اـدل٠ ٗ ايتعاٌَ َع اـا١َ يتكًٌٝ ٚظٜاز٠ ظَٔ ايتكًب, سٝح ايطغب١ 

ٚايٛقٍٛ إٍ ساي١ ايًسا١ْ ٚاٱبكا٤ عًٝٗا ؾذل٠ ظ١َٝٓ أطٍٛ ٫ َها١ْٝ 

. اظ ٗ ايتؿهٌٝايتؿهٌٝ , ٚبإُاضغ١ ٜكٌ ظَٔ ا٫ْر

ّٚهٔ اغتػ٬ٍ ٖصٙ اـاق١ٝ بايٓػب١ يٮؾهاٍ ا٭غطٛا١ْٝ 

ايؿطٚتاز " ٚايعه١ٜٛ ٚايؿطا٥ح ٚشيو بإَها١ْٝ ايجين ٚايًـ ٚأخص ايبك١ُ 

Frotage " يعٌُ ٬ََؼ ْت٤ٛات يٮغطح اييت تسضى بايًُؼ َٔ خؿ١ْٛ

ْٚع١َٛ ٚاييت تسضى بايبكط َجٌ ايًٕٛ َٚٛٗط غطح اـا١َ ٜٚطاع٢ 

غتدساّ قؿاظات ب٬غتٝه١ٝ أثٓا٤ ايتؿهٌٝ ايٝسٟٚ يتذٓب أنطاض ا

. ايتؿاعٌ ايهُٝٝا٥ٞ يًدا١َ

اؿؿط  –ايتؿطٜؼ "ؽهع ايًسا٥ٔ يعًُٝات تؿه١ًٝٝ عسٜس٠ َٔ أُٖٗا 

أٚ ايتجكٝب " ا٭ضنت"ٚايتؿطٜؼ ٜتِ بٛاغط١ إٓؿاض ايٝسٟٚ " ايدلز  –

ٖٛ تػ١ٜٛ ايػطح , أَا ايدلز "ايؿٓٝٛض" بٛاغط١ إجكاب ايهٗطبا٥ٞ 

اـؿٔ ٚ تٓعُٝ٘ باغتدساّ إباضز ايٓاع١ُ اؿساز ٚايكٓؿط٠ ايسٚنٛ اييت 

. تػتدسّ بإا٤ ست٢ ٜهٕٛ ايؿهٌ ايٓٗا٥ٞ ْاعِ ٚأًَؼ

 

: اؿصف ٚاٱناؾ١ب ايتؿهٌٝ قاب١ًٝ .4

َٔ اٱَهاْات ايتؿه١ًٝٝ يًسا٥ٔ ٖٞ قاب١ًٝ اؿصف ٚاٱناؾ١ 

" ايكًب١ –ايًسا١ْ –ايػا١ً٥ " يج٬خاعتُازا ع٢ً خٛام اـا١َ ٗ سا٫تٗا ا

ّٚهٔ إٔ ٜتِ اؿصف أثٓا٤ ايتؿهٌٝ إباؾط يًدا١َ ٖٚٞ ٗ ساي١ 

ايًسا١ْ أٚ تتِ عٔ ططٜل ايكطع أٚ ايٓؿط ٭دعا٤ َٔ ايؿهٌ ٗ ساي١ 

. ايك٬ب١
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أَا إَها١ْٝ اٱناؾ١ تتِ عٔ ططٜل قب غا٥ٌ ضاتٓذٞ ٜٚهٕٛ َجاب١ 

ساي١ ايًسا١ْ يًدا١َ ّٚهٔ إٔ  ٫قل أٚ إناؾ١ ؾهٌ إٍ ؾهٌ أثٓا٤

. تهٕٛ ْؿؼ اـا١َ أٚ خاَات أخط٣ ٚشيو عٔ ططٜل ايًكل

َٜٛهٔ ا٫غتؿاز٠ َٔ ٖصٙ اـاق١ٝ بٛنع خاَات أٚ أؾهاٍ داٖع٠ 

أٚ ؾطا٥ح قٛض ؾدك١ٝ ع٢ً َػطح ؾؿاف ثِ قب اؾع٤ اٱناٗ َٔ 

. ايطاتٓر ايؿؿاف

 

: قاب١ًٝ ايتًٜٛٔ .5

دسًا َٔ ايؿؿاؾ١ٝ ٖا ٜتٝح ايؿطق١ ّتاظ ايبٍٛ اغذل بسضد١ عاي١ٝ 

ٱناؾ١ أيٛإ غٛا٤ ناْت أيٛإ ؾؿاؾ١ أٚ َعت١ُ , ٚإناؾ١ ا٭ناغٝس 

اي١ًْٝٛ ٗ قٛض٠ بٛزض٠ أيٛإ ظٜت , أسباض طباع١ , أيٛإ ظداز أٟ ا٭يٛإ 

٫ ٜسخٌ ٗ تطنٝبٗا إا٤ أٚ أٟ َاز٠ ضطب١, ُٚتاظ ايًسا٥ٔ َٔ ْاس١ٝ ايًٕٛ 

اييت ّهٔ ا٫غتؿاز٠ َٓٗا تؿهًًٝٝا  بايعسٜس َٔ إُٝعات

نُا ّهٔ اؿكٍٛ ع٢ً اـا١َ َعت١ُ , ٚشيو بتًٜٛٔ ايطاتٓر أثٓا٤ 

. ايتؿهٌٝ يتُٝعٖا أيٛإ َؿطز٠ أٚ َتعسز٠ ع٢ً ايػطح

أَا ضاتٓر ايبٍٛ اغذل ؾٝػتدسّ ٗ ا٭ؾٝا٤ إطاز إٚٗاض ؾؿاؾٝتٗا َع 

بطاز٠ –ايػبساز : ٕٛاي٧ َجٌ اغتدساّ إٛاز ا١ًْٕٛ إدتًؿ١ َعٗا ٚإناؾ١ ا

. اخل ......ْؿاض٠ اـؿب–بٛزض٠ ايطخاّ  -ايطٌَ  –ايٓشاؽ 

َٔ إُهٔ عٌُ تؿه٬ٝت ي١ْٝٛ "( 1997) َكطؿ٢ تكٍٛ إّإ

َتشطن١ زاخٌ فػُات قًب١ باغتدساّ إٛاز ايػا١ً٥ بطُطٖا زاخٌ 

ايًسا٥ٔ ايكًب١ ٚشيو عٔ ططٜل عٌُ تؿطٜػات َٓت١ُٛ أٚ سط٠ زاخٌ 

ًٕٕٛ ا٭ؾهاٍ ٗ ايكٛايب ٜٚتِ يكل ايؿهًٌ َعا بعس إناؾ١ ايػا٥ٌ ا

 (.149م")ٚا٭دػاّ ايكًب١ ايؿػؿٛض١ٜ
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-  .إطاسٌ ايتٓؿٝص١ٜ يتكًب خاّ ايبٛيٞ أغذل 

ع١ًُٝ ايتكًب أٚ ايبًُط٠ اغتدساّ قسض َٓاغب َٔ اؿطاض٠ اييت ّهٔ  إُاًّٜعّ 

 بططٜكتٌتٛؾرلٖا 

 .اغتدساّ سطاض٠ خاضد١ٝ -1

ٚايعاٌَ إػاعس   Cobalt-naphthanatإناؾ١  َعذٌ َجٌ ْؿجاْات ايهٛبًت  -2

أٚ ٜتؿاعٌ َع ايعاٌَ إػاعس   Cold curingٚتعطف بططٜك١ ايتكًب ع٢ً ايباضز 

 .َٛيسًا سطاض٠ زاخ١ًٝ سػب ايتؿاعٌ ايطاضز يًشطاض٠

 طاق١ سطاض١ٜ Cايعاٌَ إػاعس + إعذٌ 

اٌَ إػاعس َباؾط٠ إش إٔ ٖصا ايتؿاعٌ ٜهٔ َٔ َع َطاعا٠ عسّ خً٘ إعذٌ ٚايع

ايؿس٠ عٝح ٜ٪زٟ إٍ اْؿذاض عٓٝـ َع ا٭خص ٗ ا٫عتباض أْ٘ ست٢ بسٕٚ اغتدساّ 

ايعاٌَ إػاعس ؾإٕ اـاّ ايػا٥ٌ إهاف إيٝ٘ ايهٛبًت إشا تطى ٗ زضد١ سطا٠ 

 ؾذل٠ ظ١َٝٓ ّْ ؾإٔ اـاّ ٜتبًُط بب٤٘ ٜٚتكًب َٔ تًكا٤ ْؿػ٘ ٗ 21ايػطؾ١ ايعاز١ٜ 

ّْ ؾإْ٘ ٜبك٢  18-4تكاضب ايػت١ أؾٗط أَا إشا سؿٜ ٗ َهإ باضز زضد١ سطاضت٘ 

 .قاؿًا ي٬غتعُاٍ ٕس٠ غ١ٓ ٚاسس٠

قس وتاز ايبٍٛ اغذل إٍ زضد١ سطاض٠ يهٞ ٜتكًب ٜٚتبًُط ست٢ يٛ 

تطى ٗ زضد١ سطاض٠ ايػطؾ١, سٝح إٔ ايطاتٓر ْازضًا َا ٜتكًب َؿطزٙ ؾإٕ 

١ٜ ُاضؽ بإناؾ١ َٛاز َػاعس٠ إيٝٗا ٚعٓسَا ىً٘ إعذٌ ٖصٙ ايعٌُ

Accelerator  ايصٟ ٜهٕٛ َهاف يًطاتٓر َٔ قبٌ إٓتر ٚإاز٠ إػاعس٠

غاعات , ٚنٌ  10زقا٥ل إٍ  5ؾإٕ شيو ٜكًب ايطاتٓر ٗ َس٠ َابٌ 

إٓاخ١ٝ اييت ؼسخ سطاض٠ زاخ١ًٝ أثٓا٤ ايتؿاعٌ ,  شيو ٜعتُس ع٢ً ايٛطٚف

ٚأسٝاًْا ّهٔ ايتشهِ ؾٝٗا ٚأسٝاًْا أخط٣ ْتٝذ١ يًشطاض٠ ايعا٥س٠ تػبب 

. ؾكٛم ٚ ؾكاعات نًٗا شات تأثرل غًيب

إَا إشا نإ إػطح نبرل َٚعطض يًٗٛا٤ ؾٝذب ٗ ٖصٙ اؿاي١ 

إٛاز إػاعس٠ إناؾ١ ن١ُٝ َٔ ايعاٌَ إػاعس يًتعذٌٝ بايتكًب َٚٔ 

َجٌٝٝ اٜجٌٝ "اييت تػتدسّ َع ضاتٓر ايبٍٛ اغذل بطٚنػٝسات عه١ٜٛ َجٌ 

(  M.E.K)ٜٚطَع ي٘ " ايهٕٝٓٛ
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ٚشلا أؾهاٍ عسٜس٠ َٚٓٗا عذٌ أٚ َػشٛم بٛزض٠ أٚ غا٥ٌ َصٜب,  

ؾسٜس سٝح أْٗا قس ؼسخ اْؿذاض  عطمٚهب ايتعاٌَ َع ٖصٙ ا٭ؾٝا٤ 

. ٗ اغتدساَٗا بططٜك١ ٭ْٗا ؼٟٛ نُٝات َٔ ا٭ٚنػذٌ ايٓؿ٘

-  .َطاسٌ تكًب خاّ ايبٛيٞ أغذل 

بعس إٔ ٜهٝـ إػتدسّ ايطاتٓر يًُاز٠ إػاعس٠ ؾإْ٘ وتاز إٍ ؾذل٠ ظ١َٝٓ قسز٠ 

إػاعس٠ ايطاتٓر ٜٓبػٞ إٔ ٜٓذع َٔ خ٬شلا ايعٌُ قبٌ ْٗا١ٜ إس٠, سٝح تتشٍٛ إاز٠ 

بعس إناؾ١ ايعاٌَ إػاعس إٍ ( ايتكًب)تبسأ ع١ًُٝ ايبًُط٠ إٍ َاز٠ قًب١ 

إش ٜتشٍٛ اـاّ تسضهًٝا َٔ اؿاي١ ايػا١ً٥ إٍ , خاّ ايبٛيٞ أغذل ايػا٥ٌ 

ًٜٚعَٗا   Curingٚاييت تعطف بع١ًُٝ ايبًُط٠ أٚ بع١ًُٝ ايتكًب . اؿاي١ ايكًب١ 

َٓاغب َٔ اؿطاض٠ ّٚط اـاّ بج٬ث١ َطاسٌ  َعسٍ ظَين ٚاغتدساّ قسض

 :ست٢ تتِ ع١ًُٝ ايتكًب ٖٞ

  Gel time:ايتشٍٛ إٍ اؿاي١ اؾ٬ٝت١ٝٓٝ ظَٔ .1

ٖٛ ايٛقت ايصٟ ٜػتػطق٘ ايطاتٓر يًتشٍٛ إٍ ساي١ بٌ ايػٝٛي١ 

. ٚايك٬ب١ نكٛاّ اؾ٬ٝتٝين

   Ready for Sanding:يًكٓؿط٠قاب١ًٝ  .2

ٖٞ إس٠ ايع١َٝٓ اييت وتادٗا ايطاتٓر يٝكبح َتكًبًا ست٢ ٜػُح 

. غاع١ 24َس٠ مل ٜتكًب ُاًَا بعس ٚيهٓ٘  بعًُٝات ايكٓؿط٠ 

  Complete Cure :ايتكًب ايهاٌَ .3

أٜاّ,  10:7ؾذل٠ تذلاٚح بٌ " ايبًُط٠ ايها١ًَ"تػتػطم ٖصٙ ايع١ًُٝ

ضٚف إٓاخ١ٝ ٚزضد١ سٝح تتأثط ٖصٙ إاز٠ به١ُٝ ايعاٌَ إػاعس ٚايٜ

ًا ٫ٚ ّهٔ يًُا٤ إٔ ٜ٪ثط اؿطاض٠ , ٚبصيو ٜهٕٛ ايطاتٓر قس تكًب ُاّ

 .قسثًا ابٝهاض أٚ آطاض ايػطحعًٝ٘ 
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 ّإػاعس ٍٚٚٝؿ١ ايعا-: 

ُٜػتدسّ َع خاّ ايبٛيٞ أغذل عٛاٌَ َػاعس٠ ٖٞ ايدلٚنػٝسات 

 Methylنٝتٕٛ ايعه١ٜٛ ٚأنجطٖا اغتدساًَا ٜدلٚنػٝس اٜجٌٝ اٍ

ethyl Keton peroxide   ٚىتكطM.E.K. peroxide   ,

ٚيًعاٌَ إػاعس ٚٚٝؿ١  Penzoyl peroxide ٚبرلٚنػٝس ايبٓعٌٜٚ 

قسز٠ إش ٜعٌُ ع٢ً ؾتح ايطٚاب٘ غرل إؿبع١ غٛا٤ ٗ َُْٛٝط ايػذلٜٔ أٚ 

ٗ ايعُٛز ايؿكطٟ يػ٬غٌ ايبٛيٞ أغذل غرل إؿبع ٚتكاؽ ن١ُٝ ايعاٌَ 

َا َٝعإ سػاؽ أٚ قطاض٠ ٚتهٕٛ ايٓػب١ يًعاٌَ إػاعس يًداّ إػاعس أ

َع إدطا٤ ايتكًٝب اؾٝس ٭ٕ أٟ ظٜاز٠ ٗ ن١ُٝ % 0.5إٍ % 1ٗ سسٚز 

ايعاٌَ إػاعس ٗ دع٤ َٔ ايكب عٔ ا٭دعا٤ ا٭خط٣ ٜ٪زٟ إٍ تطانِ 

يه١ُٝ اؿطاض٠ ايٓاػ١ َٔ ايتؿاعٌ ٖا ٜ٪زٟ إٍ سسٚخ ادٗازات 

 .ٍ تؿكل ايػطحغطش١ٝ ت٪زٟ إ

 ٌٚٚٝؿ١ إعذ-: 

ْٛطًا ٭ٕ ع١ًُٝ تكًب اـاّ ًٜعَٗا ن١ُٝ َٔ اؿطاض٠ قس ٜهٕٛ 

طاضز يًشطاض٠  َٟكسضٖا خاضدٞ نا٭ؾطإ أٚ باغتدساّ تؿاعٌ نُٝٝا٨

ْؿجاْات ايهٛبًٝت  –َٔ خ٬ٍ تؿاعٌ ايعاٌَ إػاعس ٖٚٛ َا ٜؿعً٘ إعذٌ 

أٟ , شٙ ؾك٘ ٚٚٝؿ١ إعذٌ سٝح ٜتؿاعٌ َع٘ َٓتذًا يطاق١ سطاض١ٜ ٚٙ –

 .إٔ زٚضٙ ٜكتكط ؾك٘ ع٢ً إَسازْا بايطاق١ اؿطاض١ٜ اي٬ظ١َ

ْٚٛطًا ٭ٕ إعذٌ ٫ ٜتؿاعٌ إ٫ َع ايعاٌَ إػاعس ؾُٝهٔ إناؾت٘ 

 .بأَإ إٍ ايبٛيٞ أغذل َع َطاعا٠ خً٘ إعذٌ َع اـاّ خًطًا دٝسًا

 ٜٚتِ بايططم ايتاي١ٝ ططٜك١ قب ضاتٓر ايبٍٛ اغذل :

إعساز ايكايب يًكب ٚشيو عٔ ططٜل ععٍ دٛاْب ايكايب ٗ ا٭َانٔ  .1

. احملؿٛض٠ زاخٌ اؾبؼ
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إعساز ايطاتٓر سٝح ٜهاف يهٌ أٚق١ٝ من ضاتٓر ايبٍٛ اغذل عؿط٠ ْكاٙ  .2

ٜٚكًب إدًٛٙ دٝسًا ٜٚكبح " بطٚنػٝس عهٟٛ" َٔ ايعاٌَ إػاعس 

. اـًٝ٘ ثكٌٝ ايكٛاّ ٚقاحل يًكب ٕس٠ غاعتٌ

. ْر ٗ ا٭َانٔ احملؿٛض٠ ٗ اؾبؼ قب ايطات .3

عٓسَا ٜكٌ ضاتٓر إدًٛٙ إٍ اؿاي١ اؾ٬ٝت١ٝٓٝ ػُع أدعا٤ ايكاٍ ٚ  .4

. تػتدسّ ؾطؾا٠ ط١ًٜٛ ٗ ؿاّ ا٭دعا٤ َٔ زاخٌ ايكايب

غاع١ ست٢ ٜتِ تكًب ضاتٓر ايبٍٛ اغذل ٜٚهٕٛ ٖصا  24ٜذلى ايكايب ٕس٠  .5

اي١ ا٭سذاّ ايكػرل٠ ّهٔ ٗ ساي١ ا٭سذاّ ايهبرل٠ ْػبًٝا أَا ٗ ح

. ؾتشٗا بعس غاع١

بعس ُاّ ايتكًب ٜػتدسّ ا٭ظٌَٝ ٚإسم اـؿيب ٗ تهػرل قايب  .6

. اؾبؼ

. إظاي١ ايطاتٓر ايعا٥س َٔ ع٢ً غطح ايكايب بٛاغط١ ايكٓؿط٠ .7

ٜػػٌ إٓتر دٝسًا بإا٤ ايساؾ٧ ٚايكابٕٛ ثِ هؿـ ٜٚسٖٔ بطبك١ َٔ غا٥ٌ  .8

دٝسًا بكطع١ َٔ ايكُاف ٚايكٛف ايٓاعِ ايب٬غتٝو ايًُٝع ثِ ٜسيو 

. ُٗٝسًا ٱُاّ ع١ًُٝ ايتؿطٝب ايٓٗا٥ٞ

 .تػػٌ ا٭زٚات إػتدس١َ بايتٓط .9

 

 تػًٝح ايبٛيٞ أغذل. 

يصا % 8-4ْٛطًا يٓػب١ اْهُاف ايبٛيٞ أغذل بعس ايتكًب ٚاييت تكٌ إٍ 

 Tibereٜػتدسّ يتك١ٜٛ ٚتكًٌٝ ْػب١ ا٫ْهُاف تًو ايكٛف ايعدادٞ 

Glass  ايصٟ ٜكّٛ بع١ًُٝ ايتػًٝح ٖا ٜهػب ايبٛيٞ أغذل ق٠ٛ َكا١َٚ تبًؼ

 .غبع١ أنعاف قٛت٘

 ٞأْٛاع ايكٛف ايعداد .Tibere Glass  
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ٜٓتر ايكٛف ايعدادٞ ٗ قٛض كتًـ ٖٚٓاى ث٬ث١ أْٛاع تعس ا٭نجط 

ؾٝٛعًا ٗ ا٫غتدساّ َع ا٭عُاٍ ايؿ١ٝٓ ٖٞ اجملسٍٚ ٚإكطع ع٢ً ؾهٌ 

 .قطع ع٢ً ؾهٌ أيٛاح غرل َٓػٛد١سكرل َٓػٛز ٚامل

- ايكٛف ايعدادٞ اجملسٍٚ ّٚاثٌ خٝٛٙ ايٓػٝر ايعاز١ٜ ٗ ؾهٌ  

 .نؿا٥ط أٚ سباٍ ٖٚٛ ٜعطٞ َكا١َٚ َٝهاْٝه١ٝ عاي١ٝ

- ايٓٛع اؿكرلٟ ٜٚتهٕٛ َٔ خٝٛٙ َٓػٛد١ ٗ ؾهٌ ْػٝر ٚ ٜتٓٛع  

 .َٔ سٝح ايػُو ٚؾهٌ ايٓػٝر

- غِ َهػٛط١ ٗ 5ا ايٓٛع ايجايح ٖٚٛ عباض٠ عٔ خٝٛٙ ظداد١ٝ طٛي٘ 

 .ضقا٥ل غرل َٓت١ُٛ ايٓػر

 

 إٛاز إاي١٦ ٚاغتدساَٗا َع ضاتٓر ايبٛيٞ أغذل-: 

 :تػتدسّ إٛاي٧  ايعه١ٜٛ ٚغرل ايعه١ٜٛ َع ايبٛيٞ اغذل يٮغباب ايتاي١ٝ

ؼػٌ إٛٗط ايؿهًٞ يًػطح ٚشيو َعاًَت٘  -1

ٚقكً٘ ؾتػِٗ إٛاز إاي١٦ ْايًٝا ٗ ايؿهٌ 

 .إكبٛب

 .تكًٌٝ َعسٍ اْهُاف ايبٛيٞ اغذل -2

 .خؿض ايتهايٝـ ْٚػب١ اـاّ -3

 

 أْٛاع إٛاي٧-: 

ا٭ْػذ١  –ايٛضم  –ايػًٝٝٛيٛظ  –زقٝل اـؿب  :-َٛاي٧ عه١ٜٛ -1

 .اؾطاؾٝت –ايكط١ٝٓ 

اؿبٝبات ٚإػاسٝل إعس١ْٝ َجٌ ايٓشاؽ  :-َٛاي٧ عه١ٜٛ -2

 –خٝٛٙ ايعداز  –إٝها  –ايهٛاضتع , ٚاؿسٜس ٚايدلْٚع 

 .ا٭غبػتٛؽ 
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 ّتهجٝـ اـا-: 

قبٌ إناؾ١ إٛاز إاي١٦ بٓٛعٝٗا إٍ خاّ ايبٛيٞ أغذل ٜطاع٢ تهجٝـ اـاّ 

يٝكبح قازضًا ع٢ً ٌٓ تًو اؿبٝبات ٜٚتٛادس ٖصا اـاّ إهجـ ؼت اغِ 

ٚي٘ قٛاّ ايعبسٙ اـؿٝؿ١ أٚ اؾًٞ   Thixotropic resinايجهػٛتطبٝو 

ا ايػطا١ٝ٥ ّٚهٔ ؼهرلٙ ٗ ا٫غتسٜٛ ايبذلٚيٞ ٚوتٟٛ ع٢ً ايػًٝو

باؿذِ  َٔ % 7-2باغتدساّ بٛزض٠ ايتٓو أٚ أنػٝس ايٝجاثّٝٛ بإناؾ١ 

 .إاي٧ إٍ خاّ ايبٛيٞ أغذل

٬ٜسٜ إٔ بعض إٛاي٧ َجٌ ايٓشاؽ ا٭ٓط تعٝل ع١ًُٝ تكًب اـاّ ٚوتاز 

 .يه١ُٝ أندل َٔ ايعاٌَ إػاعس

 

 Dyes & Pigmentتط ا٭قباؽ ٚإًْٛات َع ايبٛيٞ أؽ

ٜتُٝع ايبٛيٞ أغذل بكابًٝت٘ ٫غتدساّ ا٭يٛإ ؾُٝهٔ ايتًٜٛٔ بإًْٛات 

ٚا٭قباؽ يًشكٍٛ ع٢ً كتًـ ايسضدات اي١ًْٝٛ غٛا٤ ايؿؿاؾ١ أٚ ْكـ 

َٔ خ٬ٍ َعز يٕٛ أٚ أنجط يًشكٍٛ ع٢ً ايًٕٛ إطًٛب ايؿؿاؾ١ أٚ إعت١ُ 

 :ٜٚتِ شيو َٔ خ٬ٍ ططٜكتٌ

أشابت٘ قبٌ ايكب ؾٝهٕٛ ايًٕٛ ٗ ايطبك١ ا٭ٍٚ )يًداّ بإناؾ١ ايًٕٛ  -1

 (.َٔ ايكب

نأغطح ط٤٬ يتػط١ٝ غطح ايؿهٌ إكبٛب بعس ُاّ دؿاؾ٘  -2

 .َٚعاؾت٘

ا٭يٛإ تعٛم ع١ًُٝ تكًب اـاّ َجٌ ا٭ٓط ٚا٭قؿط ؾرلاع٢ ظٜاز٠ ن١ُٝ 

 .ايعاٌَ إػاعس
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  تطس١يع١ًُٝ قب ايطاتٓر ٚاؿًٍٛ ايؿ١ٝٓ إل  إؿانٌبعض 

ايٓؿط٠ اـاق١ َكٓع ايطاتٓذٝات َس١ٜٓ ظس٠  إٍباٱغتٓاز 

: ببشط٠ 

: ايؿكٛم  (1

تٓتر ايؿكٛم َٔ اغتدساّ ن١ُٝ نبرل٠ َٔ ايعاٌَ إػاعس ظٜاز٠ ٗ ايػُو 

ٚتعسز ايطبكات إػتدس١َ ٗ ايطف, ٚع٬ز شيو هب اغتدساّ ايعاٌَ 

ايعاٌَ إػاعس  إػاعس به١ُٝ َٓاغب١ أٚ اغتدساّ ْٛع آخط َٓاغب َٔ

شٚ سطاض٠ َططز٠ أقٌ أٚ ٜػتدسّ َٛاي٧ يتُتل اؿطاض٠ , ٚتعاجل ايػطٛح 

. بٛاغط١ ايكٓؿط٠

 

: ايػطٛح اي١ًٓٝ (2

ٚتٓتر َٔ تعطض ايطاتٓر يًٗٛا٤ أثٓا٤ ايؿكٌ أٚ إٔ ن١ُٝ ايعاٌَ إػاعس غرل 

ناؾ١ٝ أٚ مل ُعز َع ايطاتٓر دٝسًا , ٚيع٬ز شيو ٜتِ اغتدساّ ْػب١ 

ايعاٌَ إػاعس ٚ خًط٘ دٝسًا , أٚ ْهع ٚضق١ غًٛؾإ ع٢ً أنجط َٔ 

. غطح ايكايب يٝععٍ اشلٛا٤

:  Warping ا٫مٓا٤  (3

وسخ َٔ اضتؿاع زضد١ اؿطاض٠ بسضد١ نبرل٠ أٚ عسّ ايتذاْؼ بٌ ضاتٓر 

اغذل ٚايعاّ إػاعس , ٚيع٬ز شيو ٜٛنع ايطاتٓر عٓس ايكب ع٢ً  ايبٛيٞ

. زؾعات ٚنُٝات ق١ًًٝ

: تايؿكاعا (4

تٓتر َٔ زخٍٛ اشلٛا٤ ٗ ايطاتٓر أثٓا٤ خًط١ َع ايعاٌَ إػاعس , ٚيع٬ز شيو 

ٜٓكح بعسّ تكًب ايطاتٓر بعس إناؾ١ إكًب ٚعسّ ؼطٜه٘ بعٓـ عٓس 

. ايكب , ٚنصيو عسّ قصؾ٘ ٕػاؾ١ ط١ًٜٛ عٔ بعس َٔ ايكايب

: تػرل يٕٛ ايػطح (5
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ا٤ أٚ ايبداض أٚ بػبب ٜٓتر بػبب تعطض ضاتٓر ايبٍٛ اغذل قبٌ ايتكًب إٍ امل

ايتأخط ٗ اغتدساّ ايكٓؿط٠ إبت١ً عٓس تًُٝع إكبٛب, ٜٚتِ ع٬ز شيو 

. باغتعُاٍ ايكٓؿط٠ إبت١ً ٗ ايٛقت إٓاغب

 

  ا٭ستٝاطات اي٬ظ١َ يٮَإ ايؿدكٞ َٔ أخطاض ايبٛيُٝطات:  

ٖٓاى بعض اـاَات ا٭غاغ١ٝ اييت تػتدسّ ٗ ايًسا٥ٔ ٚتهٕٛ ناض٠ 

ٕ َجٌ إٓٛؿات ٚإصٜبات , ست٢ ايػٛا٥ٌ ٚا٭غط٠ ايكاعس٠ َٔ باٱْػا

ٖٚٞ نًٗا َٛاز قاب١ً ( ا٭غٝتٕٛ ٚايػٓترلٜٔ) بعض اـاَات َجٌ 

ي٬ْؿذاض ٚا٫ؾتعاٍ, ٚأٜهًا ايعٛاٌَ إػاعس٠ َٛاز غا١َ ٚهب إٔ ْبتعس 

. عٓٗا بتٛؾرل ايت١ٜٛٗ اي٬ظ١َ

تٛنح ايتعًُٝات اي٬ظ١َ ٗ ٚهب ع٢ً ايؿطن١ إٓتذ١ شلصٙ إٛاز إٔ 

: ططٜك١ ا٫غتعُاٍ , يصيو هب َطاعا٠ اٯتٞ

 ايت١ٜٛٗ :

هب إٔ ٜهٕٛ َهإ ايعٌُ شٚ ت١ٜٛٗ دٝس٠ غرل َػًل يتذٓب ا٭غط٠ ايػا١َ 

, نُا هب اغتدساّ قؿاظات ؿُا١ٜ اؾًس نُا هب اغتدساّ قٓاع 

ز تطؾٝح ككل يًٛقا١ٜ َٔ ا٭غط٠ ايػا١َ ٚشيو عٓس قب إٛا

. ايهُٝٝا١ٝ٥

  ايعٛاٌَ إػاعس٠ :

ٖٚٞ إٛاز اييت تػتدسّ َع ايبٍٛ اغذل ٚتهٕٛ غا١َ ٚقاب١ً ي٬ؾتعاٍ يصيو 

ٜؿهٌ سؿٛٗا بعٝسًا عٔ اؿطاض٠ أٚ ايًٗب ٚظب أبعاز ايطاتٓر عٔ ايعاٌَ 

إػاعس ست٢ ٫ وسخ اْؿذاض, ٚهب عسّ تعطض ايعٛاٌَ إػاعس٠ 

. باؾًسي٬ٖتعاظات ٚعسّ اتكاشلا 

 ا٭يٝاف ايعداد١ٝ :
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اؾًس  تٗٝرٖٚٛ عسز َٔ ايكٛف ايعدادٞ َكٓٛع َٔ ظداز ابطٟ ٜ٪زٟ إٍ 

يصيو هب اضتسا٤ قؿاظات ٚاق١ٝ ٚقٓاع خام يًٛقا١ٜ َٔ ٖصا اـطط ٗ 

. ساي١ اغتدساّ ا٭يٝاف ايعداد١ٝ

  ٔقٓؿط٠ َٓتذات ايًسا٥ :

٩زٟ إٍ سسٚخ عٓس قٓؿط٠ غطح ايبٍٛ اغذل ٜٓتر غباض ي٘ تأثرل غ٧ ٟ

سػاغ١ٝ يًذًس ٚايعٌ ٚايكسض ٚهب ٗ ٖصٙ اؿاي١ اضتسا٤ ْٛاض٠ ٚقٓاع 

ٚاقٞ ٜٚؿهٌ عٓس اغتدساّ ايكٓؿط٠ إٔ تهٕٛ َبت١ً يتشاؾٞ أنطاض 

 .ايػباض إتطاٜط

: ايجٝٓط  -ايٛضْٝـ–ا٫غتٕٝٛ 

نٌ ٖصٙ إٛاز تػتدسّ ٗ تٓٛٝـ ايعسز ٚا٭زٚات أٚ َٛاز عاظي١ , ٖٚٞ َٛاز 

يٲؾتعاٍ ٚهب اغتدساَٗا بعٓا١ٜ ٭ْٗا غا١َ دسًا, ؾاٱغتٕٝٛ َج٬ً  قاب١ً

زضد١ غًٝاْ٘ َٓدؿه١ دسًا يصيو هب إبعازٙ عٔ اؿطاض٠ ٚهب ايتدًل 

. َٔ ا٭ٚضام أٚ ايعًب أٚ ا٭ٚاْٞ ايؿاضغ١ زا٥ًُا
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إبشح ايجاْٞ 

ايتذطٜب ٚأُٖٝت٘ ٗ ايعٌُ ايؿين 

  إكس١َ .

  َؿّٗٛ ايتذطٜب  . 

  أثط ايتطٛض ايعًُٞ ع٢ً ايتذطٜب .

  أْٛاع ايتذطٜب .

 ايتذطٜب ٚايذلب١ٝ ايؿ١ٝٓ . 

   ايتذطٜب ٗ ا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ .

 ايؿ١ٝٓ  زٚض اـاَات إػتشسث١ ٚػطٜبٗا ٗ ايذلب١ٝ. 

  ٗ ًٌٝفاٍ  ؼًٌٝ ِاشز َٔ أعُاٍ ايؿٓاٌْ ايتؿه

. ايتذطٜب

 

 

 

 

 

 



 
78 

 

 

بايذلب١ٝ ايؿ١ٝٓ ايتهٓٛيٛدٝا ٚايتذطٜب ٚاضتباطِٗ 

 قس١َامل  :

ٜتُٝع ايؿٔ ٗ ايعكط اؿايٞ َٛانب١ ايتكسّ ايعًُٞ ٚايتهٓٛيٛدٞ 

ايًصٜٔ أغُٗا ٗ إتاس١ فا٫ت ٚاغع١ يًتعاٌَ َع ايعسٜس َٔ اـاَات 

غٛا٤ ناْت تكًٝس١ٜ أٚ َػتشسث١, تًو اييت أغُٗت بإَهاْٝتٗا 

ايؿٓإ َعطٝات ؾ١ٝٓ  ايتؿه١ًٝٝ إدتًؿ١ ٗ إثطا٤ ا٭عُاٍ ايؿ١ٝٓ ٚإعطا٤

دسٜس٠ تػاعسٙ ٗ إزضاى َتعًكات تؿه١ًٝٝ َبتهط٠ تُٓٞ يسٜ٘ ايٛعٞ 

َٓطًل ايتؿهٌٝ ايؿين ,ٖصا ٖا أز٣ إٍ ٚٗٛض ايعسٜس َٔ ا٫ػاٖات 

ٚإساضؽ ايؿ١ٝٓ إتٓٛع١ ا٭ٖساف, ٚشيو غعًٝا ٚضا٤ إهاز ض٣٩ ؾ١ٝٓ دسٜس٠ 

. ٭ؾهاٍ ايطبٝع١ إدتًؿ١ 

ٜٚعتدل ايؿٔ ايتذطٜيب اَتسازًا ٕٓاٖر ايؿهط  "(1979)ٚشنطت ٖس٣ 

اييت ٚٗطت ٗ أٚضٚبا َع َطًع ٖصا ايكطٕ, سٝح زعت اؿاد١ إٍ ٚنع 

 "َٓاٖر يًبشح تؿٞ عادات َٚتطًبات ايعكط

ٚيًذلب١ٝ ايؿ١ٝٓ زٚض قٛضٟ ٗ ا٭زا٤ ايتذطٜيب , سٝح ٜتِ اْتكاٍ خدل٠ 

َٚٔ ثِ نإ اػاٙ . قٝ٘  ايؿٓإ ٚػاضب٘ إٍ ايٓـ٤ ٚزاضغٞ ايؿٔ َٚتصٚ

عٛخ ايذلب١ٝ ايؿ١ٝٓ ٜطتهع ع٢ً عًُٝا ايبشح ٚايتذطٜب يًٛقٍٛ إٍ 

خاَات َػتشسث١ ٚسًٍٛ تؿه١ًٝٝ َبتهط٠ ٚتكٓٝات َتٓٛع١ تػاعس ٗ 

. ت١ُٝٓ ايكسض٠ ا٫بتهاض١ٜ ٗ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ

ٜٚعس فاٍ ا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ بكؿ١ خاق٘ َٔ أنجط اجملا٫ت اتباعًا 

ا٫ػاٙ ايتذطٜيب, إش ٜهع٘ بٌ أٖساؾ٘ ٗ إطاض ا٭ٖساف ايعا١َ شلصا 

يًذلب١ٝ ايؿ١ٝٓ , ٚشيو َا ٜٛؾطٙ يًساضغٌ َٔ ٖاضغ١ ايتذطٜب ٗ 

اـاَات إػتشسث١ ٚإدتًؿ٘ , عجًا عٔ أغايٝب ٚتكٓٝات دسٜس٠ تجطٟ 

. فاٍ ايتعاٌَ َع ٖصٙ اـاَات
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:    َؿّٗٛ ايتذطٜب .1

احملا٫ٚت اييت ٜٓتذٗا ايباسح ٗ غبٌٝ  "(1933)قُٛز ٜٚعين عٓس 

ىهع َسخ٬ت ايعٌُ ايؿين إٍ فُٛع١ َٔ " ؼكٝل ٖسف َعٌ , سٝح 

ايهٛاب٘ اٱدطا١ٝ٥ َٔ ايتبسٌٜ ٚايتػٝرل ٗ إطاض َٔ ايجٛابت ا٭خط٣ بٗسف 

ايتٛقٌ إٍ انتؿاف سًٍٛ ٚقٛاعس دسٜس٠ يًبٓا٤ ٚايتشطض َٔ غٝطط٠ 

"  ايتؿهٌٝ اؿًٍٛ ايتكًٝس١ٜ إأيٛؾ١ ٗ

َطس١ً اغتكطا١ٝ٥ ُط ٗ  " ايتذطٜب باعتباضٙ( أٚضٜٔ إزَإ)ٜٚؿػط 

غًػ١ً ا٭سساخ ايؿعاي١ َٚٓٗا ايبػٝ٘ نُا ٗ ا٭طؿاٍ ٚايػصز ٜٚتدص 

ايتذطٜب " قٛض٠ اؿطنات غرل اشلازؾ١ إؿتك١ ب٬ نٛاب٘ , َٚٓٗا 

ض٠ إطنب نُا ٗ أعُاٍ ايؿٓإ ٚايعامل ٚضداٍ ا٭عُاٍ, ٜٚتدص قٛ

قه١ُ َعبأ٠ باؿاغبات ٚإعاٜرل ٚايتأ٬َت, غٛا٤ بإزضاى ا٭ؾٝا٤ 

ايطبٝع١ٝ َٚعاؾتٗا أّ بابتساع ا٭ؾهاض اجملطز٠ ٚتطتٝبٗا, ٚٗ ن٤ٛ شيو 

" ٜعتدل ايتذطٜب َسخ٬ً تطبًٜٛا إهابًٝا يتسضٜؼ ايؿٔ ٕدتًـ إػتٜٛات

ْٞ ايتذطٜب ٗ ايؿٔ يٝؼ فطز تؿهٌٝ ف " (2003)ٜٚكٍٛ ايبهطٟ 

دسٜس بكسض َا ٖٛ غًٛى ٜػاعس ع٢ً ِٛ ايتؿهرل ٚا٭زا٤ اٱبساعٞ , 

ٚايط٬ق١ ايتؿه١ًٝٝ, خ٬ٍ عطض اؾٛاْب اؾُاي١ٝ إدتًؿ١ يًُٛنٛع, 

يصيو تػع٢ أغايٝب ايذلب١ٝ اؿسٜج١ يتشكٝل ٖصا اشلسف ٗ ْٝع 

 (.16م")اجملا٫ت

ْتكا٤ ٜٚعتدل ايٓؿاٙ ايتذطٜيب َسخ٬ً يتشسٜس أغايٝب ٚا"ٜٚهٝـ 

ٚتِٓٛٝ إتػرلات إدتًؿ١ إتعًك١ بع١ًُٝ ايتعًِ ٗ ايؿٔ نتهٜٛٓات 

, ٚتًو ٚاسس٠ َٔ أٖساف ايذلب١ٝ  Cognitive Consttucoَعطؾ١ٝ 

ا٭غاغ١ٝ ٚايهطٚض١ٜ اييت هب إٔ تعس ايؿطز ايعك٬ْٞ إبسع ٕٛاد١ٗ 

ايتكسّ ايتهٓٛيٛدٞ إتذسز ٚغًػ١ً ايتػرلات اشلا١ً٥ ٗ إعطؾ١ 

 (.16م)"إعًَٛاتٚ
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:  أ١ُٖٝ ايتذطٜب ٚزٚاؾع٘ .2

إٕ ايػُات اؾٖٛط١ٜ يًؿٓإ إٔ ٜٛيس فطبًا ٚبسٕٚ ٖصٙ " ٜصنط زٜٟٛ

ايػ١ُ ٚاـاق١ٝ ٜكبح ايؿٓإ فطز أنازّٞ ٚإشا نإ ايؿٓإ ًَعًَا 

" بإٔ ٜهٕٛ فطبًا ؾصيو ٭ٕ عًٝ٘ إٔ ٜعدل عٔ خدل٠ شات طابع ؾطزٟ عُٝل

 (.78م)

ٚتعتدل ع١ًُٝ ايتذطٜب ٚا٫بتهاض َٔ أِٖ "(2006)ٜٚهٝـ ساَس 

ايػُات اييت ُٝع ايعكط اؿسٜح ٚايصٟ اػ٘ ؾٝ٘ ايؿٔ إٍ َٛانب١ 

ايتكسّ ايعًُٞ ٚايتهٓٛيٛدٞ, ٚيًتذطٜب أ١ُٖٝ بايػ١ ٗ فاٍ ايؿٕٓٛ 

ايتؿه١ًٝٝ ٚشيو ٫ضتباط٘ بؿًػؿ١ ايعكط , يصيو اؽص ايؿٓإْٛ ايتذطٜب 

 (.287م")١ٜ دسٜس٠َٓطًكًا ٱزضاى ع٬قات تؿهٌٝ

 

نُا (1999) :ٖس٣ ظنٞ ؾأٚضزتٗاأَا زٚاؾع  ايتذطٜب  .3

ًٜٞ-: 

 .زٚاؾع ْتٝذ١ اْؿػاٍ ايؿٓإ أٚ ايباسح بؿهٌ َعٌ -أ 

زٚاؾع ْابع١ َٔ إطٚض ٚايبشح ٗ خدلات ايذلاخ ايكسِٜ ٚاؿسٜح  -ب 

 .ٚايتأٌَ ؾٝ٘ 

زٚاؾع ْتٝذ١ ٚٗٛض ع٬قات دسٜس٠ بايكسف ٖاٚ أثٓا٤ ايعٌُ قس  -ز 

 . ساؾع يتذطٜب دسٜستهٕٛ 

  . زٚاؾع تتؿهٌ َٔ ايذلزز ٚايتؿهو ايصٟ قس ٜكازف اجملطب -ز 

 . زٚاؾع يًبشح عٔ إَهاْات بؿهٌ َا -ٙ 

زٚاؾع تؿطنٗا أسساخ اجملتُع ناؿطب ٚغرلٖا َجٌ اؿطب  -ٚ 

ا٭١ًٖٝ ا٫غبا١ْٝ اييت ناْت زاؾع يبٝهاغٛ ٗ عٌُ ػطٜبات يٛست٘ 

 .ايؿٗرل٠ اؾٛضْٝها 
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َٔ ايتطٛضات ايع١ًُٝ ٚايؿهط١ٜ ٚايجكاؾ١ٝ  زٚاؾع أخط٣ َهتػب١ -ظ 

 (38م)ٚا٭زب١ٝ 

ايتذطٜيب أغًٛب ي٘ ٗ إدطا٤ تطبٝكات٘  ؾب٘ إٓٗر ايباسحٚقس اؽص  

ايصات١ٝ بككس ؾتح َساخٌ دسٜس٠ ٫غتهؿاف اـا١َ ٚططم َعاؾاتٗا 

ٚؼسٜس ايتكٓٝات اييت اغتًُٗٗا ايباسح َٔ ايتذاضب يٲغٗاّ ٗ إثطا٤ 

 .دسٜس ٚأغًٛب دسٜس ٗ ايتٓاٍٚاجملاٍ بؿهط 

: أثط ايتطٛض ايعًُٞ ع٢ً ايتذطٜب  .4

تطٛض ايتذطٜب بايتطٛض ايعًُٞ ٚتطٛضت ؾت٢ ايعًّٛ بايتذطٜب ٖهصا 

لس ايع٬ق١ بٌ ايتطٛض ايعًُٞ ٚايتذطٜيب ؾٗٞ عايك١ َؿذلن١ ٚططز١ٜ ٗ 

. ْؿؼ ايٛقت 

لسٙ يًتكسّ ايعًُٞ أثطٙ ايٛانح َٔ خ٬ٍ َا " (2003) ٜكٍٛ باغِ 

سٛيٓا َٔ اخذلاعات ٚانتؿاؾات ع١ًُٝ َص١ًٖ أسسثت تػرلًا دٖٛطًٜا ٗ 

ِ٘ اؿٝا٠ اي١َٝٛٝ ع٢ً ٚٗط ٖصا ايهٛنب ايصٟ ْعٝـ عًٝ٘ اٯٕ, 

ٚنإ يٓذاح ايعًِ ٗ ايتٛقٌ إٍ ٖصٙ ا٫نتؿاؾات ٚا٫خذلاعات تأثرلًا 

َباؾطًا ع٢ً ناؾ١ اجمل٬ت, َٚٓٗا اجملا٫ت ايؿ١ٝٓ , سٝح ٜتهح َٔ 

اغتؿاز٠ ايؿٔ َٔ ايط٣٩ اؾسٜس٠ ايٝت ٜكسَٗا اٱْتاز ايعًُٞ ٗ اجملا٫ت 

ايتهٓٛيٛد١ٝ ٚايطبٝع١ٝ ٚفاٍ إْتاز اـاَات ٚتطٛضٖا ع٢ً َط ايعكٛض 

 ", ٜٚػذٌ يٓا ايتاضٜذ َس٣ ايذلاب٘ بٌ ايعًِ ٚايؿٔ َٓص عٗس غشٝل

 .(21م)

زٜس ٕ ٚٗ ايعكط اؿسٜح, ٬ْسٜ ٖصا ايذلاب٘ ٚثٝكًا دسًا ٗ ايع

ا٫ػاٖات ايؿ١ٝٓ اؿسٜج١ ,  

إٍ ( W. Haftnannٖاؾتُإ " )ٚقس أؾاض ايؿٓإ"(1974) ٜٚكٍٛ ايعطاض 

نجرلًا َٔ ايؿٓاٌْ قس قطسٛا بإٔ ا٫نتؿاؾات ايع١ًُٝ أٚنشت شلِ ايط١ٜ٩ 

 (.35م)" ٚأبست اػاٖاتِٗ ايؿ١ٝٓ , ٚؾتشت شلِ آؾاقًا دسٜس٠
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ؽ ايؿ١ٝٓ ٗ ايكطٕ ايعؿطٜٔ َٚٔ ثِ ؾكس تعسزت ا٫ػاٖات ٚإساض

ْتٝذ١ ٕا قسَ٘ ايتطٛض إعاقط ٗ تػرل ض١ٜ٩ ايؿٓإ ٖٚصا َا ٜتهح يٓا ٗ 

أعُاٍ ايبعس ايجايح اؿكٝكٞ, َٚٔ أِٖ إساضؽ ايؿ١ٝٓ اييت أٚٗطت تأثطًا "

سٝح " إسضغ١ ايبٓا١ٝ٥"  (1990)بٗصٙ ا٫ػاٖات ٚايصٟ أٚضزٙ سػين

١َ ايب٬غتٝو ٗ ايتعبرل عٔ أؾهطاِٖ اعتُس ؾٓاْٖٛا ع٢ً اغتدساّ خا

 (.3م)"ٚاغتعاْٛا بايؿطا٥ح ايؿؿاؾ١ ٚاغتدساّ ايه٤ٛ اؿكٝكٞ

ٕتعاقب١ انٔ ايكٍٛ بإٔ اٱلاظات ايع١ًُٝ ِٜ("1983)ٜٚكٍٛ ايبػْٝٛٞ 

ؾكس " نإ شلا تأثطٌا َباؾط ع٢ً ايعسٜس َٔ فا٫ت ايؿٔ ايتؿهًٝٞ 

َٔ أدٌ تطبٝل ْتا٥ر  ٟأقبح َٔ زلات ٖصا ايعكط ايتكاضع ايػطب

 (.19م")٠ا٭عاخ ايعًُٞ ٗ ؾت٢ فا٫ت اؿٝا

نإ يٛٗٛض ايعسٜس َٔ تًو  ايٓٛطٜات ايع١ًُٝ " (2002)ٜصنط باغِ 

 (.22م")أثط بايؼ ٗ ٚٗٛض أٚإ دسٜس٠ َٔ ايتذاضب ايؿ١ٝٓ إعاقط٠ 

ع٢ً  –نإ ا٭غاؽ ايعًُٞ يطبٝع١ ايه٤ٛ " (1983)ٜٚهٝـ بػْٝٛٞ 

( 1643-1727)اغشل ْٝٛتٔ  "  ملاٚايصٟ انتؿؿ٘ ايع -غبٌٝ إجاٍ

 (.37م")ايسؾاع إباؾط ٚضا٤ ٚٗٛض ػاضب إسضغ١ ايتأثرل١ٜ

نُا تعس ايتهعٝب١ٝ َٔ أٍٚ إساضؽ ايؿ١ٝٓ اييت تأثطت بتٛٚٝـ 

اـاَات اؾسٜس٠ سٝح تأثط نجرل َٔ ؾٓاْٞ ايتهعٝب١ٝ َا اغتشسث٘ 

. ٟ ايعٌُ ايؿينايتكسّ ايعًُٞ َٔ خاَات َتٓٛع١ تجط

ٖٚا غبل ٜتهح يًباسح َس٣ تأثط اؿطنات ايؿ١ٝٓ باٱلاظات ايع١ًُٝ 

ٚايتكسّ ايتهٓٛيٛدٞ ايصٟ أسسخ تأثرلا َباؾطًا ع٢ً ع١ًُٝ ايتذطٜب ٗ 

. فا٫ت ايؿٕٓٛ ايتؿه١ًٝٝ
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: أْٛاع ايتذطٜب  .5

ٗ أْٛاع ايتذطٜب ّهٔ ايكٍٛ إٔ ـدلات ايؿٓإ "(2003)ٜكٍٛ باغِ 

ثرلٖا ايٛانح ع٢ً أْٛاع ايتذطٜب ايصٟ ٜٓتٗذ٘ ايؿٓإ أثٓا٤ اـاق١ تأ

 ( .18م")ايكٝاّ بايعٌُ ّٚهٔ ؼسٜس أْٛاع ايتذطٜب نايتايٞ 

: ايتذطٜب ٗ ايؿهط  -أ 

ٚإككٛز ب٘ ايتذطٜب ٗ أغًٛب تطتٝب أٚ " (1995)ٜصنط سػاّ 

قٝاغ١ عٓاقط ايعٌُ ايؿين , ٜٚتهح شيو ٗ غعٞ ايؿٓإ يًشكٍٛ ع٢ً 

َْٛسضٜإ ) سًٍٛ دسٜس٠ َٚبتهط٠ يًٛقٌ إٍ أٖساؾ٘ ؾكس اغتطاع ايؿٓإ 

 )– P.Mondarian –  خ٬ٍ ض٩ٜت٘ ايؿ١ٝٓ إٔ ٜكسّ س٫ًًٛ تؿه١ًٝٝ َٔ

 (.26م)"تًؿ١ يًؿهٌ ٚايؿطاؽ, ٚأٚناع َذ يًُػطشات ٚاـطٛٙ

ىهع " ٜعين شيو إٔ ايتذطٜب ٗ ٖصٙ اؿاي١ ("1979)ٚتهٝـ ٖس٣ 

يعًُٝات ؾهط١ٜ َتساخ١ً تػُح باؿصف ٚاٱناؾ١, ٚقس تهٕٛ غرل 

قسز٠ اـطٛات , أٚ تػُح بتكسِٜ خطٛض٠ ع٢ً آخط٣, ٚعٓٗا تٓؿأ 

 (.19م)"إتعًكات ايتؿه١ًٝٝ اؾسٜس٠

ٗ ايؿهط ٗ اغتدساَ٘ ـا١َ َػتشسث١  ٜٚط٣ ايباسح إٔ ايتذطٜب

ٜعطٞ ي٘ بسا٥ٌ دسٜس٠ َٔ خ٬ٍ قٝاغت٘ يًدا١َ زاخٌ "   ايبٛيٞ إغذلَجٌ 

ايعٌُ ايؿين ؼت إطاض َٔ ايؿهط ايتذطٜيب ايصٟ ٜتهُٔ س٫ًًٛ ٗ تٓؿٝص 

اـا١َ َٔ خ٬ٍ إناؾ١ اـا١َ أٚ سصف أدعا٤ َٓٗا, نصيو ٜػتؿٝس 

ا٬َٕؼ إتٓٛع١ ٚطٛاع١ٝ اـا١َ ٗ ايٛقٍٛ ايباسح ٕ ا٭يٛإ إدتًؿ١ أٚ 

. إٍ ٖسؾ٘ يًشكٍٛ ع٢ً سًٍٛ دسٜس٠ َبتهط٠
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: ايتذطٜب ٗ ايططٜك١  -ب 

ٚإككٛز بايتذطٜب ٗ ايططٜك١ ٖٛ تٛنٝح ("2003)ٜصنط ؾٝٗا باغِ 

٭غًٛب أزا٤ ايؿٓإ َٔ خ٬ٍ تطتٝب٘ يعٓاقط ٚأؾهاٍ ايعٌُ ايؿين سٝح 

 (.19م) "يوٜتبع ايؿٓإ أزا٤ عٌُ َعٌ ٗ ش

ٜهع َػاسات ي١ْٝٛ ع٢ً ١٦ٖٝ بكع قػرل٠ "  (1983)ٚتهٝـ ْعُت 

َٓؿك١ً َٔ أيٛإ أق١ًٝ َتها١ًَ ٜٓتر عٔ ػُعٗا ايًٕٛ إطًٛب إشا 

  (.100م")ْٛطْا إيٝٗا َٔ َػاؾات بعٝس٠

ٖٚصا َا ٚٗطت عًٝ٘ بعض أعُاٍ ايؿٓإ " (2003)ٜٚصنط باغِ 

بتٛظٜع فُٛع١ َٔ ا٭ناغٝس اي١ًْٝٛ سػ٢ٓ ايسَطزاف, سٝح قاّ ايؿٓإ 

ايػا١ً٥ بططٜك١ عؿٛا١ٝ٥ ع٢ً غطح اؾًس ٗ َػاسات كتًؿ١ قسثًا 

ْٛعًا َٔ ايتٓاغِ بٌ ايبكع اي١ًْٝٛ إتٓاثط٠ ٚاييت ػُع بٌ زضدات ايًٕٛ 

.  "ايؿاتح ٚايػاَل ٗ إٓ ٚاسس

ٜٚٛنح ايباسح إٔ ايتذطٜب ٗ ايططٜك١ إككٛز ب٘ ٖٓا نٝؿ١ٝ 

سٝح ٜتهح    ايبٛيٞ إغذلا٫غتؿاز٠ َٔ اٱَهاْات ايتؿه١ًٝٝ ـا١َ 

شيو َٔ خ٬ٍ تطانبات اـا١َ ٚاْسَادٗا َع خاَات أخط٣ ـًل 

َػاسات ٚأؾهاٍ دسٜس٠ ٜٓتر عٓٗا تٓاغُات إٜكاع١ٝ َٔ خ٬ٍ تٛٚٝـ 

ختًؿ١ , ؾاـا١َ ٚايتك١ٝٓ ٖٞ َٔ أزٚات ايؿٓإ فُٛع١ َٔ ايتكٓٝات امل

. ا٭غاغ١ٝ اييت ٜتِ َٔ خ٬شلا قٝاغ١ ايتذطٜب ٗ ايططٜك١

 

 

: ايتذطٜب ٗ ايُٓ٘ ايتكُُٝٞ  -ز 

ٗ ٖصا ايتذطٜب ٗ ايُٓ٘ ايتكُُٝٞ يًُؿػٛي١ ("2003)ٜصنط باغِ 

ايؿ١ٝٓ يٝؼ فطز تؿهٌٝ ؾين دسٜس بكسض َا ٖٛ غًٛى ٜػاعس ع٢ً ِٛ 

 ( .22م")ٚا٭زا٤ اٱبساعٞ ٚايط٬ق١ ايتؿه١ًٝٝايتؿهرل 
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ٚايتكُِٝ عاٌَ أغاغٞ ٜػاعس ٜٚ٪زٟ إٍ ٚنٛح ايط١ٜ٩ يتطٛض اٱْتاز 

ايؿهطٟ يًعًُٝات ا٫بتهاض١ٜ ٗ تبازٍ إؿه٬ت إدتًؿ١,ٖٚٛ ايًػ١ 

اييت ُهٔ إكُِ َٔ تٛقع ٬ََح ايؿهٌ ايعاّ , ٚايتكُِٝ ْؿاٙ 

١٦ٜ ايعا١َ يٮؾٝا٤ ٖصا َاٜطاٙ ايكٝؿٞ ابتهاضٟ اشلسف َٓ٘ ؼسٜس اي٘

ٜٚعٜس عًٝ٘ با٭خص ٗ ا٫عتباض اـاَات ٚا٭زٚات اييت ّهٔ  ("1998)

ٚاييت ؼٌُ ٗ باطٓٗا َػبكًا (إؿػٛي١ ) إتاستٗا يتشكٝل إٓتر ايتكُُٝٞ 

تكٛضًا ْايًٝا ٕا غٝهٕٛ عًٝ٘ ايتكُِٝ بعس اْتٗا٥٘ ٚبططٜك١ تكطٜب١ٝ 

 (.115م)"َٔ َكُِ ٯخط  تتؿاٚت ٗ تكسٜطٖا

ٚتأتٞ َطس١ً ايتٓؿٝص ٜٚتِ َٔ خ٬شلا ِٛ ايؿهط ٚؼكٝل اشلسف َٔ  

. ايعٌُ ايؿين

ٚإُاضغ١ ٭غًٛب ايتذطٜب ٗ ايُٓ٘ ايتكُُٝٞ ٗ فاٍ ا٭ؾػاٍ 

ٜعطٞ ؾطق١ يًُتعًِ ع٢ً ٖاضغ١ ايؿهط اٱبساعٞ, سٝح ٜتٝح "ايؿ١ٝٓ 

از٠ تُٓٛٝٗا , ٚتطتٝبٗا ٚؼطٜهٗا ٚإع( ايٛسس٠)ؾطم تػٝرل ايؿهٌ 

بططم دسٜس٠ ٚغرل َأيٛؾ١ ٚغاَات كتًؿ١, ع٢ً ٚٗٛض إبساعات 

ؾتًو إُاضغات " تؿه١ًٝٝ دسٜس٠ , تعهؼ ز٫٫ت َٚعاْٞ غرل َأيٛؾ١

َجرل ٜٗسف إٍ تكسِٜ ض٣٩ دسٜس٠ يًُؿػٛي١ ايؿ١ٝٓ ٚاييت " تعس َجاب١ 

ٕٛاز اييت ؼتٟٛ ع٢ً أؾهاض ٚسًٍٛ إبساع١ٝ ٚابتهاض١ٜ يًداَات ٍٚ

ٜكٝػٗا إكُِ ٗ َعاؾات تؿه١ًٝٝ َػتشسث١ , ؾُٔ خ٬ٍ ايتذطٜب 

ٗ اـاَات ٚإٛاز نٛغا٥٘ ُهٓ٘ َٔ ايتعبرل عٔ إٛنٛعات 

ٚا٭ؾهاض ٚانتؿاف إَهاْات دسٜس٠ يًٛغا٥٘ ٚيٛ بايكسؾ١ اييت 

ّهٔ ايتشهِ ؾٝٗا ٚاغتدساَٗا بكٛض٠ ؾعاي١ َٚككٛز٠ ٗ ايعٌُ ايؿين 

"  يؿ١ٝٓ يًُؿػٛي١ ا

وٍٛ ايؿهٌ إٍ تؿهٌٝ ٚايٓٛاّ إٍ ١ََٛٛٓ ( ايتذطٜب ) تك١ٝٓإٕ "

ؾه١ًُ تؿهٌٝ تعٜس يػٜٛا عطؾٌ عٔ )أٟ أْ٘ ٜهٝـ ؾ٦ٝا إٍ ايؿهٌ 
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دسٜس٠ ٖٞ   ٜكبح ي٘ ١٦ٖٝ ؾايؿهٌ(ن١ًُ ؾهٌ أٟ إٔ ٖٓاى إناؾ١

) َجٌ "  َجاب١ قٝؼ َٔ ايتؿهرل ايبكطٟ ٭غايٝب ا٭زا٤ إتٓٛع١ 

 –اٱبساٍ  –ايتشٜٛط  –ا٫ختعاٍ  –ايتذطٜس  –ايتشًٌٝ  –ايتؿهٝو 

....(. ايتعسز١ٜ  –( ايؿؿاؾ١ٝ )ايتؿؿٝـ  –ايذلانب  –ايتػرل  –ايتشطٜـ 

ٚٗطت ؾُٔ ا٬ٕسٜ إٔ عًُٝات ايتذطٜب إػتُط٠ ٗ اـاَات ٚاييت 

ٗ ا٭عُاٍ ايؿ١ٝٓ اؿسٜج١ ٚإعاقط٠ , باٱناؾ١ إٍ َػتشسثات اـاَات 

ايٓاػ١ َٔ ايتطٛض ايتهٓٛيٛدٞ دعًت ع١ًُٝ ا٫بتهاض غرل َككٛض٠ ع٢ً 

ْٗر أٚ ِ٘ َعٌ, ٚغرل َكٝس٠ بأٟ ْٛع َٔ اـاَات ايتكًٝس١ٜ , َٚٔ ثِ 

ت ايتذطٜب١ٝ أقبح ايباب َؿتٛسًا َكطاعٝ٘ يًُُاضغ١ ايعسٜس َٔ ايعًُٝا

باغتدساّ ناؾ١ اـاَات ٚبأغايٝب َتٓٛع١ , ؾهإ يعاًَا ع٢ً َسضؽ 

ايذلب١ٝ ايؿ١ٝٓ إٔ ٜتٝح ايؿطق١ يس٣ ايط٬ب يًُُاضغ١ ٚايتذطٜب يتكبٌ 

ايكِٝ اؾسٜس٠ ٚتصٚم ا٭عُاٍ ايؿ١ٝٓ اؿسٜج١ ٚاييت تتٓاغب َع طابع ٚإٜكاع 

. ايعكط

غبًٝٗا إٍ ايتطٛض ٕٛاد١ٗ يكس سإ ايٛقت أَاّ ايذلب١ٝ ايؿ١ٝٓ يتأخص 

ايتػرلات إتطٛض٠ ٗ ايعامل ْتٝذ١ ي٬ػاٖات ايتهٓٛيٛد١ٝ ٚا٫خذلاعات 

ٚاٱبتهاضات إتعسز٠ ٚاييت سلًت نٌ إٝازٜٔ , سٝح هب ع٢ً ٖاضؽ 

ايؿٔ إٔ ٜتُاؾ٢ َع َسضنات ايعكط اؿسٜح ست٢ ٜهٕٛ ي٘ زٚض ٗ 

 . َػاٜط٠ عذ١ً ايتكسّ ايؿهطٟ ٚاٱبساعٞ
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: ايتذطٜب ٚايذلب١ٝ ايؿ١ٝٓ 

 قس١َامل :

 عػب َا أؾاضٚٗط اقط٬ح ايتذطٜب ٗ فاٍ ايذلب١ٝ ايؿ١ٝٓ 

ٗ َٓتكـ ايكطٕ ايعؿطٜٔ ٚنإ يدلٚظٙ إؾاض٠ ٚ( "1989)ايبػْٝٛٞ 

َٚع٢ٓ إٍ ٚعٞ َػع٣ سٟٝٛ يًع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚإضغا٤ قٛاعسٖا ع٢ً 

أقٍٛ َٔ ايؿِٗ ايػًِٝ ٕع٢ٓ ايذلب١ٝ نع١ًُٝ َتطٛض٠ ْا١َٝ َٚػتُط٠ 

 (.75م")

ٗ فاٍ ايتذطٜب ٫ تٛدس َاز٠ أٚ خا١َ أغاغ١ٝ ٚأخط٣ غرل أغاغ١ٝ  

ٚاـاَات يًُٓٗر ٚا٭غًٛب ايتذطٜيب َا ٜتُاؾ٢  ٚإِا ؽهع نٌ إٛاز

. َع أغًٛب إُاضؽ ٚسػ٘ ايؿين 

ٚايتذطٜب ٖٛ أغًٛب ٗ ا٭زا٤ ايؿين نُا أْ٘ ْؿاٙ إبساعٞ قس 

ٜهٕٛ ٗ فُٛع١ َٔ ايتدطٝطات اييت غبل إلاظ ايعٌُ ايؿين , عجًا 

عٔ دٛاْب كتًؿ١ أٚ َتعًكات تؿه١ًٝٝ دسٜس٠ ْتٝذ١ ض١ٜ٩ ايؿهٌ 

ٚقس ٜهٕٛ ٗ إٚٗاض ايط٣٩ اؾُاي١ٝ إدتًؿ١ ( "1989)نٝـ ايبػْٝٛٞ ٟٚ

يًُٛنٛع َا ٧ٜٝٗ ايعكٌ ٚاؿؼ يًُُاضغ١ ايتؿه١ًٝٝ اٱبساع١ٝ عجًا عٔ 

سًٍٛ َتعسز٠ ٚكتًؿ١ , إَا ٗ إطاض خدل٠ ايؿٓإ اؿانط٠ ٚإَا ْتٝذ١ 

ت ؾٝكسّ َتعًكات دسٜس٠ يًتؿه٬ٝ. ٕطٚض ايؿٓإ ٗ خدلات ؾ١ٝٓ غابك١ 

 ( .76م")ٚتطتٝبات َػتشسث١

ٚقس ٜهٕٛ ايتذطٜب ٗ اغتشساخ خاَات ٜػع٢ ايؿٓإ إٍ تكٓٝعٗا 

إزخاشلا إٍ فاٍ عًُ٘ ٖا ٜجطٟ ٖصٙ اجملاٍ باٱَهاْات ايتؿه١ًٝٝ 

. إدتًؿ١

ٚايذلب١ٝ ايؿ١ٝٓ بكؿ١ عا١َ تٗسف إٍ ت١ُٝٓ إؿاِٖٝ ايتذطٜب١ٝ يط٬بٗا 

إعٜس َٔ اـاَات إػتشسث١  ٚتؿذٝعِٗ ع٢ً ا٫بتهاض ٚانتؿاف

ٚأغايٝب ايتعاٌَ َعٗا ٚاغتػ٬شلا ٚتطٜٛعٗا ٗ ايعٌُ ايؿين ايتؿهًٝٞ َا 
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ٜجطٟ فاٍ ايؿٔ غاَات دسٜس٠ ٚخدلات دسٜس٠ ٚأغايٝب تعبرل١ٜ 

. َػتشسث١

ٚفاٍ ايذلب١ٝ ايؿ١ٝٓ ٚاسسًا َٔ أنجط اجملا٫ت إٓاغب١ ٫غتدساّ 

ايعسٜس َٔ اـاَات ٚا٭زٚات نُا  إٓٗر ايتذطٜيب سٝح وتٟٛ ع٢ً

ٜػع٢ باغتُطاض ٱزخاٍ خاَات دسٜس٠ إٍ اجملاٍ , ٚاييت ٜتطًب نٌ 

َٓٗا أغًٛب عٌُ َعٌ , ٚتٓتر عًُٝات ايتبازٍ ٚايتٛاؾل ٚايجٛابت 

ٚإتػرلات يًٛقٍٛ إٍ سًٍٛ تؿه١ًٝٝ دسٜس٠ َٚتٓٛع١ تػاِٖ ٗ إثطا٤ 

. اجملا٫ت ايؿ١ٝٓ إدتًؿ١

يًتذطٜب أ١ُٖٝ بايػ١ ٗ فاٍ ايؿٔ إٔ  ("1989)ٚشنط بػْٝٛٞ 

تتهح تًو ا٭١ُٖٝ َٔ خ٬ٍ  ايتؿهًٝٞ عا١َ ٚفاٍ ايذلب١ٝ ايؿ١ٝٓ خاق١

: قٛضٜٔ ُٖا 

. داْب ايتؿهٌٝ اٱبساعٞ : ا٭ٍٚ 

. داْب ايتطبٝل ايذلبٟٛ : ايجاْٞ 

 ( .119م")٫ٚ ّهٔ ايؿكٌ بُٝٓٗا إ٫ نتشًٌٝ ْٛطٟ

اؾاْب اٱبساعٞ ٗ ايتعطف ع٢ً ا٭غايٝب سٝح ٜتهح يٓا زٚض  

 اؾسٜس٠ ٗ َعاؾ١ َٛنٛع ايتذطٜب اـام بايعٌُ ايؿين ,

أَا اؾاْب ايذلبٟٛ ؾتتهح أُٖٝت٘ ٗ "  (1995)ٜٚهٝـ سػاّ

ايتؿذٝع ع٢ً ٖاضغ١ ا٭غًٛب ايتذطٜيب َٔ خ٬ٍ بطاَر ؾ١ٝٓ ٜكّٛ 

ضغٌ أثٓا٤ ٖصا بإعسازٖا ايكا٥ُٕٛ بايتسضٜؼ ٗ اجملاٍ , ٚتٛدٝ٘ ايسا

اؿًٍٛ اييت ُهٓ٘ َٓٗا قسضات٘ ع٢ً  ايباسحايٓؿاٙ سٝح ٜػذٌ 

 ( .12م)"ايتؿهٌٝ ايؿين يًتعبرل عٔ ؾهطت٘

ٜٚتِ ت١٦ٝٗ ايساضؽ َٔ خ٬ٍ تًو اؿًٍٛ "( 2003)ٜٚعٜس عًٝ٘ باغِ  

اييت ّهٔ إٔ تعطض َا ّهٔ إٔ ٜكاٍ ٗ ايع٬قات ايتؿه١ًٝٝ يًعٌُ 

ٕ ايذلب١ٝ ايؿ١ٝٓ َٔ أنجط إٝازٜٔ ٖاضغ١ يًؿطى ايؿين , يصا ٜهٕٛ َٝسا



 
89 

 

اٱبساعٞ َٔ خ٬ٍ ايبشح ٚايتذطٜب ؾُٝا تتهُٓ٘ َٛنٛعات ايتؿهٌٝ 

غٛا٤ ناْت ٗ فا٫ت ايذلب١ٝ ايؿ١ٝٓ إدتًؿ١ َٔ مت أٚ تكٜٛط أٚ 

اخل َا ٜعهؼ يٓا ؾدك١ٝ ايساضؽ ٚقسضات٘ ... تكُِٝ أٚ أؾػاٍ 

.  (18م) "اٱبتهاض١ٜ

ايذلب١ٝ ايؿ١ٝٓ ٖٞ ايعًِ ايصٟ ٜٗسف إٍ غطؽ اػاٖات ايتذطٜب إٕ 

يس٣ ط٬بٗا يٝتؿشكٛا َا سٛشلِ َٔ خاَات يًهؿـ عٔ ططٜل َعاؾتٗا 

, ٚايتعطف ع٢ً إَهاْاتٗا , يكٝاغتٗا ٗ أعُاٍ َبتهط٠ , ٚقس زاؾع 

ايؿٔ اؿسٜح عٔ ق١ُٝ ايتذطٜب ْتٝذ١ يتؿذٝع٘ ي٬نتؿاؾات اؾسٜس٠ 

يٝب ايذلب١ٝ اؿسٜج١ يتشكٝل ٖصا اشلسف ٗ ْٝع ٚيصيو تػع٢ أغا

بكؿ١ –اجمل٬ت , ٚتعس ٖاضغ١ ا٭غًٛب ايتذطٜيب ٗ فاٍ ايذلب١ٝ ايؿ١ٝٓ 

ؾطق١ يًتعًِ ٚايتسضٜب ع٢ً ٖاضغ١ ايؿهط اٱبساعٞ ؾُٔ  –خاق١ 

ا٬ٕسٜ إٔ ايؿٓإ إطبٞ قس أقبح باسجًا ٚفطبًا ٚؾًٝػٛؾًا يعًُ٘ ايؿين , 

قاؾ١ ٜكسّ َٔ خ٬شلا س٫ًًٛ َتٓٛع١ نٛدٗات ْٛط تبشح عٔ ٕا يسٜ٘ َٔ خ

. ض١ٜ٩ ؾ١ٝٓ دسٜس٠

ََٓٛٛات ػطٜب١ٝ ) ٚعاز٠ َا ٜكّٛ ايتذطٜب إكٓٔ ع٢ً "ٜكٍٛ ؾشات٘ 

ٖٚٞ  ايهٝإ ايهًٞ إِٓٛ , ايصٟ ٜهِ ػُعًا ٭دعا٤ تتهٕٛ َٓٗا ( 

 (.3م)" ٚسس٠ َتها١ًَ

ظا٤ ض٥ٝػ١ٝ تطتب٘ َعًا ٗ ٚتتهٕٛ ا١َٕٛٛٓ َٔ ث٬ث١ أز"ٜٚكٍٛ قُٛز 

تهاٌَ ٚثٝل ىتل نٌ َٓٗا بٓؿاٙ ٜ٪زٜ٘ َتؿاع٬ً َع ا٭دعا٤ ا٭خط٣, 

 (.135م)"َٚتها٬ًَ َعٗا ٗ إطاض عاّ ٖٛ َؿّٗٛ ا٫غتبكاض

ّٚهٔ ؼسٜس ا٭دعا٤ ايج٬ث١ ي١ًَُٛٛٓ ايتذطٜب١ٝ ٗ فاٍ ايذلب١ٝ 

: ايؿ١ٝٓ إٍ ث٬ث١ َػتٜٛات ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ 
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 ٛإسخ٬ت: ٣ ا٭ٍٚ إػت :

ٖٚٞ اـكا٥ل ايتؿه١ًٝٝ يًعٓاقط ايؿ١ٝٓ ٚاـاَات ايطبٝع١ٝ 

ؾكس ٜكسّ يٓا ايؿٓإ فُٛع١ َٔ ايبسا٥ٌ ٚاؿًٍٛ . ٚايكٓاع١ٝ إػتدس١َ 

" اييت ٜػتطٝع إٔ ٜكسَٗا يٓا َٔ خ٬ٍ تعاًَ٘ َع خا١َ دسٜس٠ َجٌ خا١َ 

ي١ٝ اييت ٜطٜس ٖازؾًا بصيو فُٛع١ َٔ اٱَهاْات ايتؿهٞ" ايبٛيٞ 

اؿكٍٛ عًٝٗا َٔ خ٬ٍ ايتذطٜب ٗ تًو اـا١َ عٔ ططٜل ٚنع ِ٘ 

. تكُُٝٞ,ٖٛ اشلسف ايصٟ ٜكبٛا إيٝ٘ ايؿٓإ يتشكٝك٘ 

  ْٞايعًُٝات ايتذطٜب١ٝ : إػت٣ٛ ايجا .

ٖٚٞ ايعًُٝات ايتؿه١ًٝٝ ٚايتك١ٝٓ يًُشت٣ٛ , ٚتتٛقـ ٖصٙ إعاؾات 

ؾهط١ٜ باعتباضٖا َٓطًكات سسٜج١ ع٢ً إؿاِٖٝ ا٭غاغ١ٝ يًٓٛطٜات اٍ

. يًتذطٜب

ؾُٔ خ٬ٍ تًو إؿاِٖٝ ٜػتطٝع ايؿٓإ إٔ ٜطبل ايؿهط ايتكُُٝٞ ٕا 

ٜطٜس إٔ وكك٘ َػتعًٝٓا ع٢ً شيو بهٝؿ١ٝ تٛٚٝـ اٱَهاْات ايتؿه١ًٝٝ 

 .يًداَات أثٓا٤ تٓؿٝصٙ يًُؿػٛي١ ايؿ١ٝٓ 

  إدطدات ايتذطٜب١ٝ: إػت٣ٛ ايجايح .

احملت٣ٛ اٱزضانٞ َٔ ايعًُٝات ايتذطٜب١ٝ, ٚتتشسز ٚب٘ ُجٌ ؾهٌ 

ٖصٙ إدطدات بطبٝع١ ا٭ٖساف اييت تػع٢ إيٝٗا ا١َٕٛٛٓ يتشكٝكٗا , 

ؾُكساض َا سكك٘ ايؿٓإ َٔ لاح ٗ ؼكٝل أٖساؾ٘ أثٓا٤ تٓؿٝصٙ يًعٌُ 

ايؿين ايصٟ ّهٔ قٝاغ٘ بٓذاح ع٢ً سػب إدطدات ايتذطٜب١ٝ ٚبايتايٞ 

. ٕسخ٬ت ٚايعًُٝات ايتذطٜب١ّٝهٔ ايتشهِ ٗ ا

ُٚؿًٝا َع إزضاى أ١ُٖٝ ايتذطٜب ٗ فاٍ ايذلب١ٝ ايؿ١ٝٓ , ؾكس أٚقت 

بهطٚض٠ قٝاّ َعًِ " َكطؿ٢  أٚق٢ايعسٜس َٔ ايسضاغات ٚايبشٛخ نُا 
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ايذلب١ٝ ايؿ١ٝٓ بتبٌٝ ايػبٌ ٚإتاس١ ايؿطم أَاّ ايت٬َٝص ُٕاضغ١ ايتذطٜب 

 (.113م)" ٗ اغتدساّ اـاَات 

بتهٌُ إؿاِٖٝ " ٍ ع٢ً  ا٭نجط َٔ شيو ؾكس أٚقت بعهٗا ب

ايسضاغ١ٝ َا ٜؿذع ع٢ً ايتذطٜب ٗ اـاَات إدتًؿ١,نُاْا يت١ُٝٓ 

قسضات َسضغٞ ايذلب١ٝ ايؿ١ٝٓ ٗ َطاسٌ إعسازٙ ع٢ً ايتعاٌَ َعٗا 

". ٚا٫غتؿاز٠ بهٌ َا ٜتٛؾط يسٜ٘ َٓٗا

 ايتذطٜب ٗ ا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ  :

 َكس١َ  

ٖٚٞ َؿَٗٛٗا ايٛاغع تػتٛعب تًو ا٭ؾهاض , إتػرلات ايؿهط١ٜ أٚ ايؿًػؿ١ٝإٕ 

 .إؿاِٖٝ اؾسٜس٠ َٚٔ ثِ تكٛغٗا سػب  َٓاٖذٗا ٚؾهطٖا ٚؾًػؿتٗا اـاق١ 

 ٜٚٗسف فاٍ ا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ إٍ عاًٌَ أغاغٌٝ ُٖا .: 

  ٌأ٫ٚ اؾُع ب.: 

ايذلاخ ٚاؿؿاٚ عًٝ٘ سٝح أْ٘ ٜعتدل َكسض غعٜط َٚطٕ بإكَٛات  ايػابك١  –أ 

ست٢ ٫ تهٕٛ , اييت َٔ ؾأْٗا إٔ ٜػتًِٗ ايساضؽ َٓٗا إناؾات دسٜس٠ 

ٖٚصا , َعاؾ١ ايعٌُ ايؿين َعاؾ١ آي١ٝ عت١ تعتُس ؾك٘ ع٢ً اـدلات ايػابك١ 

ٚٗ ْؿؼ , ايذلاخ بسٚض٠ واؾٜ ع٢ً ا٭قاي١ ٚايطٚح ايؿطط١ٜ إػتكا٠ َٔ 

 .ايٛقت ٜكسَٗا بأؾهاٍ َػتشسث١ تتٓاغب َع استٝادات ايعكط 

تعًِ ا٭غؼ ايتك١ٝٓ َٚٗاضات ايتؿهٌٝ ٗ أعُاٍ ابتهاضٜ٘ تتكـ  –ب 

باؾاْب ايٛٚٝؿٞ ٜٚكّٛ فاٍ ا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ با٫غتؿاز٠ َٔ تًو ا٭غؼ 

يهاؾ١  بتٛٚٝؿٗا ٗ أعُاٍ ؾ١ٝٓ تػاٜط ايتطٛض ايتهٓٛيٛدٞ ايصٟ ّتس

 .اجملا٫ت 

  ثاْٝا.: 

َا إٔ ا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ تعتُس ع٢ً ايتؿهٌٝ باـاَات إتعسز٠ ٚبكاٜاٖا 

إػتًٗه١ ٖٚٞ نأٟ عٌُ ؾين ٫بس ٚإٔ تتكـ بايتهاٌَ  ٚسبه١ 

ايتهٜٛٔ ايصٟ وهِ ايصٟ وهِ عٓاقط ايعٌُ ايؿين ٜٚعطٞ ي٘ ؾطزٜت٘ 

اتر َٔ تٓاغل كتًـ ٚاٱٜكاع ائ, إتُٝع٠ َٔ ثطا٤ ٬ََؼ ايػطٛح 
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ٚاييت تتؿاعٌ ٗ قٛض٠ َؿه٬ت ؾ١ٝٓ , ايعٓاقط ايساخ١ًٝ ٗ ايعٌُ ايؿين 

تٛاد٘ ايساضغٌ َا ًٜعّ َعٗا إعساز ايساضؽ ع٢ً إٔ ٜهٕٛ قازضا , عسٜس٠ 

ؾإٕ اشلسف ايجاْٞ يٮؾػاٍ . ع٢ً ايتعاٌَ َع تًو اـاَات ٚإخهاعٗا ي٘ 

 :.ٚضٜٔ ايتايٌٝ ايؿ١ٝٓ ٖٛ إعساز ايساضؽ ٗ ن٬ َٔ إح

إِا ؾدكٝت٘ ايصات١ٝ ؾٝػتطٝع إٔ ٜعدل بتًكا١ٝ٥ ٚشات١ٝ ٚإٔ ؽطز  –أ 

أعُاي٘ َبًٛض٠ يتذطبت٘ اؾُاي١ٝ ٖا ٜعدل ؾعٛضٙ بتؿطز ؾدكٝت٘ إسع١ُ 

بط١ٜ٩ إبساع١ٝ ٕا وٝ٘ ب٘ ٗ ايب١٦ٝ َٔ ع٬قات ْاي١ٝ ٚؼػؼ ٕا سٛي٘ 

شلا اغتدساَات َبتهط٠  َٔ خاَات عٝح ّهٔ إٔ ٜتعاٌَ َعٗا ٚهس

ٚتتهٕٛ يسٜ٘ ا٭غؼ , ٖٚصا بسٚضٙ ٜعُل بطت٘ اؾُاي١ٝ ؾٝعزاز سػ٘ , 

ايؿ١ٝٓ اييت ُهٓ٘ َٔ اؿهِ ع٢ً ا٭ؾٝا٤ اييت تطتهع عًٝٗا ايجكاؾ١ 

.  ٚاختٝاض أؾهًٗا ٖا ٜػٌٗ بعس شيو ْكٌ أساغٝػ٘ يٰخطٜٔ

سٌ ايتعًِٝ إٔ ٜهٕٛ قازضا عًٞ تسضٜؼ تًو اـدلات ايؿ١ٝٓ ٗ َطا: ب 

إدتًؿ١ ؾًهٌ َطس١ً زلاتٗا اـاق١ بٗا ؾع٢ً إسضؽ إٔ ٜهتؿـ ْٝع 

اؾٛاْب إتعسز٠ اـاق١ بايتًُٝص ٜٚهٕٛ قازضا ع٢ً ؼًٌٝ تًو اـاَات 

ٚايتعطف ع٢ً خكا٥كٗا ٚزلاتٗا اييت تتٓاغب َع نٌ َطس١ً عُط١ٜ ٚ 

زضات ٜػتطٝع إٔ ٜتدٌٝ َا ٖٛ َٓاغب َٚا ٖٛ غرل َٓاغب ٚشى سػب م

ايتًُٝص َٔ سٝح غٓ٘ ٚثكاؾت٘ ٚقسضات٘ اؾػ١ُٝ ٚايٓؿػ١ٝ ٚايعك١ًٝ , سٝح 

ؽتًـ اـاَات ٚا٭زٚات ٚايتكٓٝات ٚإٛنٛعات إكس١َ يًُطس١ً ايجا١ْٜٛ 

عٔ إكس١َ ٗ َطس١ً ضٜاض ا٭طؿاٍ ؾًهٌ َِٓٗ طبٝع١ ؽتًـ عٔ 

ٖا ا٭خط٣ ؾٝذب ع٢ً إسضؽ ايتعطف ع٢ً تًو اـاَات َٚس٣ َٓاغبت

.  يهٌ َطس١ً عُط١ٜ

ٚع٢ً ٖصا تذلنع أ١ُٖٝ إبشح ٗ ايؿل ايجاْٞ َٔ أٖساف فاٍ ا٭ؾػاٍ 

ايؿ١ٝٓ ايصٟ هب إٔ ٜتٓاٚشلا ايكػِ ٖٚٛ بٓا٤ َسخٌ يسضاغ١ ٚتٛقٝـ 

اـاَات ٚا٭ْؿط١ إطتبط١ با٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ ايصٟ هب إٔ ٜتٓاٚشلا ايكػِ  

٭ْؿط١ إطتبط١ با٭ؾػاٍ ٖٚٛ بٓا٤ َسخٌ يسضاغ١ ٚتٛقٝـ اـاَات ٚا

.  ايؿ١ٝٓ ٚنٝؿ١ٝ ؼًًٝٗا ٗ بطْاَر ٜسضؽ ٗ َطس١ً ضٜاض ا٭طؿاٍ

يصيو نإ َٔ ايهطٚضٟ ايتعطف ع٢ً َا١ٖٝ ا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ , ست٢ ٜتػ٢ٓ 

.  ايتسضٜؼ ٗ ايتعًِٝ ايعاّ يٓا ؼسٜس َؿَٗٛٗا َٚهُْٛٗا ٗ إطاض
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 َؿّٗٛ ا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ  :أ٫ٚ  :

:  تعطٜـ ا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ  -أ 

تعسزت اٯضا٤ ٚا٫ػاٖات سٍٛ تعطٜـ ا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ نُا تٓاٚيت 
َٔ ظٚاٜا نجرل٠ ٚشيو تبعا يتٛدٝٗات ايؿطز ٗ ايٓٛط إٍ ا٭ؾػاٍ 

.  ايؿ١ٝٓ
.  ؾإٕ ا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ نُذاٍ عاّ شلا زلاتٗا إُٝع٠ نًػ١ تؿهٌٝ

 

 ايؿ١ٝٓ فاٍ يًتعبرل ايؿين َٛازإٕ ا٭ؾػاٍ    1963" دٕٛ زٜٟٛ"ؾرل٣ 

كتًؿ١ ٢ٖٚ تعتُس ع٢ً اغتػ٬ٍ اـاَات إتٛؾط٠, سٝح ٜكّٛ ايؿطز 

بايتعبرل َٔ خ٬ٍ ٖصٙ اـاَات, ؾٝعٝس تؿهًٝٗا أٚ ٜكّٛ بايتٛيٝـ بٝٓٗا 

أٚ ٜهٝـ إيٝٗا أٚ وصف َٓٗا َػتدسَا ٗ شيو اـدلات ٚإعًَٛات 

 129م.َات َا ٜتٓاغب َع ؾدكٝت٘ ٖصٙ اـا ٚإٗاضات إدتًؿ١ يتطٜٛع

  

إٔ ا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ تتهُٔ أساغٝؼ ايعكٌ " 1972"غٌح١ٜ ّغا"ٚتكٍٛ 

 ع نٌ ٖصٙ ايعٓاقط يتتؿاعٌ ّٜٔب مايتٓػٞٙ مول ايصٟغس ٚاٱٜكاع ٚاجل

ض٣ خا ١ٜٟ تعبرلزاّقٛض٠  ٗ اٱْػا١ْٝ حٕ ايطٚعٜط تعب ٖٞات ّٚاٖصٙ اخل

 235م. ع٢ً اؾٓؼ ايبؿطٟ ضايػطٚ ٜٚسخٌ َعا اجملتُع١تًو اـاَات 

سس فا٫ت أغاٍ ايؿ١ٝٓ ٖٞ فإٔ ا٭  "1982"ٕ قُٛزغًُٝا"ٜٚط٣ 

:  ؾطم يًتعبرل ٗ إسس٣ قٛضتٌ يًؿطزاح تا ٫ٟيَ٘ٔ ر , ٖاضغات ايؿٔ

ظاْب قُٝتٗا ايؿ١ٝٓ با٫غتعا١ْ ,  (ف ْؿع١ٝٚا٨ٚ)شلا  إلاظ أعُاٍ: ا٭ٍٚ

َٓٗا  ,خٝايٞ عت ٖسف عٌُ أؾٝا٤ شات : ايجا١ْٝ . ايتكُِٝ بأغؼ

 36م. غطش١ شات ايبعسٜٔامل ث١ٝ ا٭بعاز َٚٓ٘ث٬ ٠اجملػِ

َبتهط٠  أعُاٍ) بأْٗايؿ١ٝٓ اؾػاٍ ا٭ "1982"عٛاطـ ؾتح اشلٌ"ضف عٚت

 ٱخهاعَٓاغب١  بأزٚات َػتعٝٓا اٱْػإدٗا ٜٓت َتها١ًَشات س١ٜٛٝ 

ز ايتعطف عًٝٗا عيؿدل إٓتر شلا بٍ تٛؾط٠املإدتاض٠  اـاَاتبعض 

 ,ٖا عٌُ ٗ قٛاَ٘ يػ١ تؿهٌٝ بعٓاقط ايٓٗا١ٜ ٖٗا يٝتشكل عًٜٞب ضٚايتر

ؼٌُ ٚأقاي١  ١ٜٚدس داشب١َٝتهاٌَ َتذاْؼ شٚ  عٌُ ٗ نٌ ٚأغػٗا

 2م.ٜٚػعس إؿاٖسٜٔ ي٘ , إط١ٝ٥ ٜٚجطٟ ايب١٦ٝ  ,يؿٓإ إبسع ي٘ابك١ُ 
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ب بايهطٚض٠ ٍٕ فاٍ ا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ ٜت٘أٖصٙ ايتعطٜؿات لس  خ٬ٍَٚٔ 

ايكسض٠ ع٢ً  ٍٙٚ ٫ناّ َاا ٭غاغٝات ايتكُِٝ تؿّ٘ٙفَت ,  اؽؾٓاْا َتُط

 ,٠ زٕ خاَات َتعسّايػٝطط٠ ع٢ً عٓاقط ايتؿهٌٝ اجملػِ ٚإػطح 

َتػرلات َٔ سٝح طبٝعتٗا ٚقابًٝتٗا يًتؿهٌٝ ٚنٝؿ١ٝ ا ؼهِ نٌ َٓ٘

ؾُاٍ ايؿين ٗ تساخًٗا َع غرلٖا َٔ خاَات, سٝح ٜعٝس إبطاظ عٓكط ا

قٝاغ١ ٖصٙ اـدلات اٱْػا١ْٝ ٚايتك١ٝ َٔ ٚد١ٗ ْٛط دسٜس٠  بإط١ْٚ 

ٚا٭قاي١ يتت٤٬ّ َع ْٝع ايعٓاقط اييت أبسع ؾٝٗا ايعٌُ ايؿين َٔ خاَات 

ٚأغايٝب ٚنصا ا٭ٖساف اييت أْتر َٔ أدًٗا غٛا٤ ناْت ْاي١ٝ أٚ 

.  ٚٚٝؿ١ٝ

 

  نُا إٔ ٖٓاى عس٠ اػاٖات أخط٣ ٗ تعطٜـ ا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ َٓٗا  :

 

 :. ا٫ػاٙ ا٭ٍٚ

:  تعتُس ا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ ع٢ً اـا١َ بسضد١ أنجط َٔ غرلٖا َٔ فا٫ت

ايذلب١ٝ ايؿ١ٝٓ ا٭خط٣ ْٛطا ٭ٕ اـا١َ تتؿاعٌ َع سؼ ايؿٓإ َا 

تًكا٥ٝا إ٫ إٔ ا َػبكا أّ َّٞمٜتٛانب َع طبٝع١ ايتكُِٝ غٛا٤ نإ ت

ا َٔ ِْٛ ايتؿهٌٝ ايؿين ايصٟ وككا ايؿٓإ عا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ ْٛاَا ْاب

أٚ ٖاضؽ ايؿٔ َٔ ق١ُٝ ؾ١ٝٓ ْٚاي١ٝ تتطًب تكٓٝات أزا١ٝ٥ تتٛا٤ّ َع 

 .ُٝع اـا١َ

   

  :. ا٫ػاٙ ايجاْٞ

ٜٗا ٜتِ عٔ فَٗاضات سسٜج١ ٚايتٛغع  ٱِا٤ؾطق١  ٖٞإٔ ا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ 

زاَٗا يًداَات ٚايتذطٜب َٔ خ٬شلا ٚتٛٚٝؿٗا ٗ اغتهؿاف ططٜل اغتذ

ايعٌُ ايؿين ٚئ ٜتػ٢ٓ شيو إ٫ إشا  خ٬ٍا٭ؾهاض ٚاـدلات اؾسٜس٠ َٔ 

ناْت بعض إٗاّ ايساخ١ً ٗ ٖصا ايعٌُ اؾين تأخص ؾهٌ ايتؿاعٌ 

.  إتبازٍ بٝٓٗا ٚبٌ ايؿٓإ

 

 :.ا٫ػاٙ ايجايح 
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ْٗا َٗاض٠ ٜس١ٜٚ ٖٚٞ قسض٠ ايؿطز ع٢ً تٓؿٝص أٜٓٛط إٍ ا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ ع٢ً 

بساع١ٝ دسٜس٠ ؼٌُ َٔ إ أؾٝا٤ بٛاغط١ ايٝس يًٛقٍٛ إٍ إْتاز أعُاٍ

خ٬شلا َهاٌَ ؾًػؿ١ٝ ٚؾهط١ٜ ٚإَهاْات ؾ١ٝٓ ٚتك١ٝٓ ٚىتًـ اؿهِ 

.  عًٝٗا َٔ ؾدل ٯخط َٚٔ ٚقت إٍ ٚقت آخط

 

  :. ضابعا٫ػاٙ اٍ

ا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ تعس ع١ًُٝ َتها١ًَ تتهُٔ  إٕ( 1998)ٜكٍٛ قُٛز 

تتكـ باؾاْب ايٛٚٝؿٞ  ,ابتهاضٜ٘ٗ أعُاٍ  ٠ايتكينؽ ؽاؾُع بٌ ا٭

 ,ٚشيو ع٢ً أغاؽ َٔ ايؿِٗ بإٔ تهاٌَ ايعٌُ ايؿين ئ ٜهٕٛ إ٫ َكسض٠

تعين ف ايهؿا١ٜأَا  -تعساز ؽض٠ َع٢ٓ إٖٛب١ ٚا٫بإكسز مٜٚل ,ٚنؿا١ٜ

 ضاإبساع إٖٛب١ سٝح تعس َاز٠ ا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ قٛ مٟمظ١َ يتحايتك١ٝٓ اي٬

ٚانتػاب اـدلات إدتًؿ١ بططٜك١ ع١ًُٝ عٓس تعآًَا َع  ,بساع ٍٱ

إٍ إسهاّ ايٛسس٠  زٟٚإػتشسث١ بؿِٗ ٚٚعٞ ٜ٪ ,كتًـ اـاَات ايب١ٝ٦ٝ

ايكِٝ اؾُاي١ٝ  تأنستايٞ ٍٚبا -عٌُ ؾين  أٟ أغاؽٚاييت ٖٞ  -١ٜ ٕايـ

 16م. يٝٗااييت تٗسف إ

 

ْ٘ يٝؼ ٖٓاى تعاضض بٌ ايتعطٜؿات ٚا٫ػاٖات أٖٚا غبل ْػتدًل 

ايؿ١ٝٓ سٝح ٜطاٙ ايبعض ِْٛ تؿهٌٝ يًدا١َ  ا٭ؾػاٍإدتًؿ١ يتعطٜـ 

اـاَات  ٫ٍٚايبعض اٯخط َٗاض٠ تؿه١ًٝٝ ٜس١ٜٚ, ٚإْٗا تعبرل ؾين َٔ ر

. ٕ أساغٝؼ ايؿٓإ إدتًؿ١ّٜتض

 بأؾهاٍتٓؿٝص عٌُ ؾين  ٠ٗ َٔ ْٝع ايططم اييت تتبع زؾا٫غتؿا 

ٜعتُس  ,َع اغتعُاٍ بعض اـاَات إػاعس٠ يتعٜس َٔ قُٝت٘ ,َبتهط٠ 

 ٗع٢ً اـٝاٍ إبسع ايصٟ ٜسضى ايع٬قات بٌ تًو اـاَات, ٜٚط٣ 

ٜع٢ٓ  ايصٟ, اؾٝسا َٔ ايتٛيٝـ عْٛ ,ٖا َع ايبعض اٯخطضقٝاغتٗا بع

 ايؿينتؿهٌٝ ايعٌُ  ٗ  خا١َاغتدساّ أنجط َٔ  ع١ًُٝ إٛا١َ٤ عٓس

إطاض ا٫يتعاّ بكٛاٌْ ايتذاْؼ ٚا٫ْػذاّ ايهاٌَ بٌ فُٛع  ٗ ,ايٛاسس

ايٛسس٠ ايؿ١ٝٓ شلصا ايعٌُ ٚبايتايٞ  ّزٟ إٍ إسها٩تًو اـاَات َا ٟ

ٚع٢ً شيو ّهٔ ايكٍٛ بإٔ . تل بٗاايك١ُٝ ايؿ١ٝٓ اييت ٜذ تأنٝس
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إ ٍٕفع٢ً اـاَات اييت تػاعس ع٢ً إثاض٠ ك١ًٝ ا ا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ تعتُس

اغتدساّ  خ٬شلاٜٚػتطٝع َٔ  ,ٚػعً٘ ٜسخٌ َعٗا ٗ قطاع َتبازٍ

 ؾٗٞؾ١ٝٓ دسٜس٠,  أعُاٍَٗاضات تؿه١ًٝٝ َتٓٛع١ تػاعسٙ ع٢ً ابتهاض 

.  تؿاعٌ ايؿٓإ َع اـا١َ

 

 ّٔايعا ّإطاض ايتعًٞ ٗ ْتٓاٚشلا إٔب١ ٭ٖساف ا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ ّهٔ ؽٚباي  .

 

:  عٛاٌَ ٖٞ  أضبعاٍ ايؿ١ٝٓ ٗ إطاض ايتعًِٝ ايعاّ ع٢ً ؽا٭ف َستعت

.  ايتٛيٝـ بٌ اـاَات  -

 . اـاَات ٫ٍايتذطٜب َٔ ر -  

.  ٠تٛٚٝـ ا٭غايٝب ايتؿهًٝٞ - 

.  اض ايٛٚٝؿٞٙتأنٝس اٱ -

  :. يٝـٚتاٍ -ا 

ٜعين ايتؿهرل )سٞ ٫ٖٓا َعٓاٙ ا٫ق٘ ايتٛيٝـ(1960) ٜكٍٛ َعًٛف

اسسُٖا إٍ  ا٥تًـ: ا٨ٕٟفٚٚيـ اٍ ,َ٪ايؿ٘ تٛايـ  َذُٛع١ اـاَات أٚ 

.  136م( اٯخط ٚيٝؼ َٔ يؿٛ٘

 

أغاؽ تعُكا ع٢ً  أنجطن١ًُ تٛيٝـ بؿهٌ  ٗٚتػتدسّ زا٥ط٠ إعاضف 

ؾ١ َٔ قكاقات ْٚؿاٜات َٔ ٚد١ٗ ْٛط تٌخاَات َذ ٍاغتػ٬تعين  أْٗا )

ّ خاَات تػتدس٠ ايؿهٌ ٚقس قِٝ أٚؽ ّإٌ أٚايك١ُٝ ايتؿه١ًٝٝ 

ناٍ تؿرل إٍ فأ أْٗاع٢ً اعتباض  أٟٜا يكُٝتٗا ايتُج١ًٝٝ ز٨ايتٛيٝـ َب

 165م(ا تطابط١ٝقِٝتسع٢ ؽَعاْٞ ٚت

 

َٚؿّٗٛ ايتٛيٝـ ٗ فاٍ ا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ ٜعين ايتٛؾٝل بٌ أنجط َٔ خا١َ 

اـاَات إتعسز٠ ؾٗٛ إشٕ سك١ًٝ تؿاعٌ , ػتُع ٗ ايعٌُ ايؿين ايٛاسس 

ٚايكِٝ اؾُاي١ٝ , شات إكازض إدتًؿ١ عٝح تتٛاظٕ اؾٛاْب ايع١ًُٝ 

زاخٌ إطاض اٱَهاْٝات ٚاؿسٚز ايطبٝع١ٝ يتًو اـاَات غٛا٤ ناْت 

 .تؿه١ًٝٝ أٚ تك١ٝٓ 
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ْٚعين عك١ًٝ ايتؿاعٌ إٔ يو خا١َ ػتُع ٗ ايعٌُ ايؿين ٚنع دسٜس 

ٗ َٚكته٢ ٖصا تهٕٛ , بٗا ْهتػب٘ َٔ اؾٛاض إُٝع ٚايٛغ٘ احملٝ٘ 

زٚضا ت٪زٜ٘ ٗ اْبجام  –ناْت أغاغ١ٝ أٚ ثا١ْٜٛ  غٛا٤ -ايعٌُ ايؿين  

ؾايهٌ ؾ٤ٞ كتًـ اخت٬ؾا دصضٜا عٔ أٟ " ايٛسس٠ ايه١ًٝ يًعٌُ ايؿين 

إشإٔ ايهٌ ٖٛ ْٛاّ , ٜعين إناؾ١ ا٭دعا٤ إٍ بعهٗا ايبعض , ؾّٗٛ ّ

َذلاب٘ باتػام َهٕٛ َٔ أدعا٤ َتؿاع١ً يتشكٝل ايٛسس٠ اييت تٓؿأ ْتٝذ١ 

  .اٱسػاؽ بايهُاٍ إٓبعح َٔ ا٫تػام بٌ ا٭دعا٤ 

ّٚهٔ إٔ مكل ٖصا ايتهاٌَ بٌ ا٭دعا٤ إتؿاع١ً ٗ ع١ًُ ايتٛيٝـ 

 :.ٍ ث٬خ أْٛاع ض٥ٝػ١ ٖٞ باـاَات َٔ خ٬

اعطٟ ايصٟ ٖٚٛ ايصٟ ٜعتُس ع٢ً اٱقاع ايـ( إقاعٞ)تٛيٝـ أغػ٘ : أ٫ٚ 

ٚقاب١ً يًتؿػرل َٔ إؿاٖسٜٔ , َعاْٞ غرل قسز٠ ٜٛسٞ بططٜك١ ايتٛيٝـ 

 .باخت٬ف ض٩اِٖ َٚعادِٗ 

 .تٛيٝـ أغاغ٘ ؾهطٟ أٚ شٖين أٟ ٜعدل عٔ ؾهط٠ َع١ٓٝ : ثاْٝا 

ٜٚعتُس ع٢ً إكاض١ْ بٌ ؾ٦ٌٝ , غ٘ ايتٛاظٟ ٚايتذاٚض تٛيٝـ أغا: ثايجا 

 .َٛنٛعٌ َتذاٚضٜٔ ٜػبب إؿاضق١ أٚ ايتٓاقض أٚ ايتؿاب٘ , ٚأنجط 

 

ع١ َٔ سٝح ايؿهٌ ْٛخاَات َتعسز٠ َٚت ٫ٍَٔ ر ايع٠ٌُ منُا إٕ ؾط

 ٤ٱثطاسٟٝٛ دسا  أَطٚايتٛيٝـ بٌ أنجط َٔ خا١َ ... ٚايًٕٛ ٚإًُؼ

 ,ٚايك١ُٝ ٚيهٓ٘ يٝؼ غا١ٜ ٗ سس شات٘  ايؿهٌَٔ سٝح  ايؿ١ٝٓ إؿػٛي١

ؾين َتكٌ با٫ْػذاّ ٚايٛسس٠ ايعه١ٜٛ بٌ  ٖسف يٜ٘ٚٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ 

ؾٗٛ إشٕ ٚغ١ًٝ , سس ا ٗ خًل عٌُ ؾين ٚاعى ّؾذلٕٛاز إتأيك١ اييت تا

َٔ اـاَات ايساخ١ً ٗ  نٌ إثطا٤  ا٭َط ْٗا١ٜقِٝ ؾ١ٝٓ ت٪زٟ ٗ  يتشكٝل

 ,ٟزٗ ٚسس٠ ٚاسس٠ ٚأقبح شلا نٝإ دس سستباض إْٗا تٛتايتٛيٝـ ع٢ً اع

ؾ١ٝٓ  أعُا٫تًؿ١ ٖٞ ْؿػٗا رباـاَات امل ايتذطٜب١ٝاؿًٍٛ  تٚأقبح

.  َػتك١ً

 :.ايتذطٜب  -2

 م إعطؽضٜب ع٢ً ايؿهٌ ٚاـا١َ نُٔ ائزٜعتدل فاٍ ايت ٗ

ٍ ايؿ١ٝٓ باعتباضٙ ٚاسس َٔ ايططم ايبٓا١ٝ٥ جملاٍ ا٭ؾػا ؽؽ٭ا
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بٌ اـاَات إتعسز٠, ٚايتك١ٝٓ ٗ ْػٝر  ٍاشلا١َ ٗ ايتؿهٞ

َت٬سِ, ؾايتك١ٝٓ نطب َٔ إٗاض٠ ٜتعًُ٘ ايطايب, ـس١َ ايعٌُ 

ايؿين أٚ ـس١َ اؾاْب ا٫بتهاضٟ ٚاٱطاض ايٛٚٝؿٞ ٚعٝو ٫ 

ٜٓؿكٌ عٔ ايتٛاقٌ إعطٗ بهٌ َا ٖٛ دسٜس َٚػتشسخ َٔ 

. اـاَات

 

:  اٱطاض ايٛٚٝؿٞ  -3  

.  ٜػاعس ايؿٓإ ع٢ً تٛقع ٬ََح ايؿهٌ ايعاّ يًتكُِٝ 

ٜػاعس ع٢ً إهاز ع٬ق١ بٌ ايؿهٌ ايهًٞ يًتكُِٝ ٤٬َٚتٗا يًذاْب   

.  ايٛٚٝؿٞ 

.  ٜػاعس ع٢ً إْتاز أعُاٍ ابتهاض١ٜ تتكـ باؾاْب ايٛٚٝؿٞ 

 

  ٍايػُات اؾٖٛط١ٜ اييت ُٝع فاٍ ا٭ؾػا َٔٚ

:  ايؿ١ٝٓ 

:  َٔ خ٬ٍ ايتٛيٝـ باـاَات  -  

.  ٜػاعس ع٢ً اختٝاض اـاَات إٓاغب١ ٚتطٜٛعٗا يًعٌُ ايؿين 

ٜػاعس ع٢ً ايتشهِ ٗ اـاَات ٚإبطاظ عٓاقط اؾُاٍ ايؿين ٗ تساخًٗا َع  

.  بعهٗا ايبعض

نٌ إازٟ ٚإهُٕٛ ايتعبرلٟ  ٜػاعس ع٢ً إهاز ع٬قات َٔ ايـ 

.  ايعٌُ ايؿين 

.  ٜػاعس ايؿٓإ ع٢ً إط٬م ايعٓإ ٕدًٝت٘ ٚإ ٜتطٛض ٜٚطٛض أعُاي٘ ٚأؾهاضٙ 

.  ٜػاعس ع٢ً تعُٝل خدلت٘ اؾُاي١ٝ ٜٚعٜس َٔ سػ٘ ايؿين 

:  َٔ خ٬ٍ ايتسضٜب  -  2

.  ٜػاعس ع٢ً ِٛ ايتؿهرل ٚا٭زا٤ اٱبساعٞ, ٚايط٬ق١ ايتؿه١ًٝٝ 

ٜػاعس ع٢ً . ٜػاعس ع٢ً إهاز سًٍٛ كتًؿ١ يتشكٝل اشلسف ٗ ايعٌُ ايؿين 

.  تِٓٛٝ ايع٬قات إتذسز٠ ٗ ايعٌُ ايؿين َٔ خ٬ٍ ايتسضٜب

.  ٜػاعس ع٢ً إزضاى ا٭ؾٝا٤ إاز١ٜ َٚعاؾتٗا بابتهاض ٚتِٓٛٝ ٚتطتٝب 

:  ا٭غايٝب ايتؿه١ًٝٝ -  3
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.  زٜس٠ٜػاعس ع٢ً إهاز َعاجل ٚأغايٝب تؿه١ًٝٝ ز

.  تػاعس ع٢ً تعًِ ا٭غايٝب ايتؿه١ًٝٝ ـس١َ ايعٌُ ايؿين

 

   ّٚهٔ إٔ ًْدل َا غبل إٍ بعض ايٓكاٙ ا٭غاغ١ٝ نكؿات

:  ُٕاضغ١ ا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ َٓٗا 

  . بايٓػب١ يتٛيٝـ اـاَات: 

.  ايتعطف ع٢ً اـاَات إتٓٛع١ َٚعاؾتٗا ٗ اجملا٫ت إدتًؿ١- 

ا٫ْتكا٤ ايٛاعٞ يًداَات ايساخ١ًٝ ٗ تهٜٛٔ ايعٌُ ايؿين ـس١َ ايؿهط٠  - 

.  ٚايبٓا٤ ايتؿهًٝٞ 

ايكسض٠ ع٢ً ؼًٌٝ اـاَات ٚايتعطف ع٢ً خكا٥كٗا َٚس٣ َٓاغبتٗا   - 

.  يًُطاسٌ ايعُط١ٜ 

ٜهٕٛ ع٢ً ق١ً َباؾط٠ ببعض َٓابع اؿٝا٠ َٚٓذصبا مٛ أؾهٌ  - 

.  َا ٗ ايذلاخ 

  ايتذطٜب :

.  ايتعطف ع٢ً َا ٖٛ دسٜس ٗ اجملاٍ ٚضبط٘ َطاسٌ ايتعًِٝ إدتًؿ١- 

ايتعطف ع٢ً ا٫ػاٖات اؿسٜج١ َٚػاٜط٠ ايتطٛض ايتهٓٛيٛدٞ بهٌ - 

.  أبعازٙ ٖا ٜتٝح ايؿطق١ ٫ستٛا٤ نٌ ٖصٙ ا٫ػاٖات

.  ا٫ٖتُاّ َبسأ ايتذطٜب ٗ ايؿهٌ ٚاـا١َ َا ٜسعِ ايؿهط ايتذطٜيب 

 ؾه١ًٝٝ ا٭غايٝب ايت  :

ٜػتطٝع انتؿاف قٝاغات دسٜس٠ تػتًِٗ َٔ ايذلاخ ايؿين ايصٟ  - 

.  ٜتهُٔ ايعسٜس َٔ اؿًٍٛ ايتؿه١ًٝ 

  ٞاٱطاض ايٛٚٝؿ: 

ايتعطف بهطٚض٠ ١ُ٥٬َ ايتكُِٝ ٚايٛٚٝؿ١ يًدا١َ إػتدس١َ َٔ   

.  ايتطبٝكات ايع١ًُٝ  

ايؿٔ وتاز إٍ ٚبٓا٤ ع٢ً َا غبل ؾإٕ فاٍ ا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ ٖٛ ْٛع َٔ  

ايتؿهرل ايصٟ ٜتػِ بايتذسٜس ٚا٫بتهاض, ٚوتاز ٗ سٌ َؿه٬ت٘ إعكس٠ 

إٍ َٗاض٠ ٗ ْٛع١ٝ ايتؿهرل ٚتعتدل ا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ َسخٌ ابتهاضٟ يت١ُٝٓ 

تقبم انتغير انمعرفي وانتقني انمتجذد عن طريق اإلنماو  اؿٛاؽ ٚا٫بتهاض
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انتعرف عهى و ارس انحذيثتانمجال وربطو بانمذ بكم ما ىو جذيذ في
األسانيب انتشكيهيت انمرتبطت بمجاالث انمواد انمختهفت، نزيادة رصيذه من 

  .ممانتي تذفعو إنى االبتكار وانتأانخبراث 

ٜعس فاٍ ا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ قٛضًا ٖاًَا يٲبساع , ٫ٚنتػاب اـدلات ٚ

اٱبساع اييت ػُع إدتًؿ١ بططٜك١ ع١ًُٝ عٔ ططٜل ايؿِٗ ايٛاعٞ يعًُٝات 

بٌ إٖٛب١ ٚايتك١ٝٓ ٗ ْػٝر َت٬سِ ؾٗٞ إسس٣ فا٫ت ايؿٔ نُا ٚقؿٗا 

إلاظ : اييت تتٝح يًؿطز ؾطم ايتعبرل ٗ إسس٣ قٛضتٌ , ا٭ٍٚ " غًُٝإ 

أعُاٍ شلا ٚٚا٥ـ ْؿع١ٝ ظاْب قُٝتٗا ايؿ١ٝٓ با٫غتعا١ْ بأغؼ ايتكُِٝ , 

عح َٓٗا اجملػ١ُ ث٬ث١ٝ ا٭بعاز  عٌُ أؾٝا٤ شات ٖسف ْايٞ: ٚايجا١ْٝ 

 (.36م)"َٚٓٗا إػطش١ شات ايبعسٜٔ 

ؾا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ ع١ًُٝ َتها١ًَ , تتهُٔ اؾُع بٌ ا٭غؼ ايتك١ٝٓ 

ٚايؿ١ٝٓ ٗ َؿػ٫ٛت شات طبٝع١ ابتهاضٜ٘ تتكـ باؾاْب ايٛٚٝؿٞ ٫ٚ 

 إ٫ َٔ خ٬ٍ" ٜتِ ٖصا اؾُع ٗ إؿػٛي١ ايؿ١ٝٓ نُا قاٍ ايسَطزاف  

إكسض٠ ٚايهؿا١ٜ , ٜٚككس بإكسض٠ ٖٓا إٖٛب١ ٚا٫غتعساز , أَا 

 (.31م)"ايهؿا١ٜ ؾتعين ايتك١ٝٓ اي٬ظ١َ يتشكٝل إبساع إٖٛب١

ٚايتذطٜب ٗ فاٍ ا٭ؾػاٍ ٜعس َٔ نُٔ ايٓػل إعطٗ ٚا٭غؼ 

ايبٓا١ٝ٥ شلا سٝح وٟٛ بٌ طٝات٘ َسخ٬ت َتٓٛع١ َٔ ايتذطٜب ٚشيو َٔ 

ٙ َاز٠ ا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ َٔ خاَات غٛا٤ ناْت ْؿاٜات َٔ خ٬ٍ َا ؼٟٛ

ا٭خؿاب أٚ ايٓباتات ايطبٝع١ٝ أّ كًؿات َجٌ اغتدساّ بعض ايعدادات 

ايؿاضغ١ أٚ ا٭نٛاب أٚ ايهطات إكٓع١ َٔ إطاٙ ٚغرلٖا , ثِ إزخاٍ 

بعض ايتعس٬ٜت ايؿه١ًٝ عًٝٗا يتشٜٛٗا إٍ أؾهاٍ ْاي١ٝ أٚ َا تكٌ 

إ عدل ايتكسّ ايتهٓٛيٛدٞ ٚا٫نتؿاؾات ايعكط١ٜ ٕا تتٝش٘ إيٝ٘ ٜس اٱْؼ

سٝح ٜكّٛ ايؿطز بايتعبرل َٔ خ٬ٍ ٖصٙ " يٓا َٔ خاَات َػتشسث١

اـاَات, ؾٝعٝس تؿهًٝٗا أٚ ٜكّٛ بايتٛيٝـ بٝٓٗا أٚ ٜهٝـ إيٝٗا أٚ 

وصف َٓٗا, َػتدسًَا ٗ شيو اـدلات ٚإعًَٛات ٚإٗاضات إدتًؿ١ 

َات َا ٜتٓاغب َع ؾدكٝت٘ نُا قاٍ دٕٛ زٜٟٛ ؾإٕ يتطٜٛع ٖصٙ اـا
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إٗاض٠ أٚ ايتكٓٝات ُجٌ ايكٛايب اييت تتهُٓٗا ا٭عُاٍ ايؿ١ٝٓ , ؾإشا َا 

اْسفت إٗاض٠ أٚ ايكٓع١ َع طبٝع١ ايتعبرل عٝح أقبشت قٓع١ غرل 

َهًـ, ؾإِا ٖٞ دع٤ أقٌٝ َٔ بٓا٤ ايعٌُ ايؿين ايصٟ ٜتِ َٔ خ٬ي٘ 

. ٍ َعاْٞ َٚهاٌَ َتٓٛع١ع٬قات ؾ١ٝٓ ؼِ

إٕ ؾِٗ ا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ ع٢ً أغاؽ أْٗا فُٛع١ َٔ اـدلات ايتك١ٝٓ أٚ 

إٗاضات ايجابت١ اييت إشا اغتطاع ايؿطز إٔ ٜتكٓٗا ؾإْ٘ ٜٓتر ع٬ًُ ؾًٓٝا , ؾإٕ 

ؾططم ايتؿهٌٝ إدتًؿ١ , " ٖصا ايؿِٗ ىايـ اؿكٝك١ نُا أٚضز سػاّ  

وكل يًؿطز ايػٝطط٠ عًٝٗا ٚاغتدسَٗا ٗ  ٚؾِٗ ا٭زٚات إتٓٛع١ َا

تطٜٛع اـا١َ, نٌ شيو ٫ ٜعسٚ عٔ نْٛ٘ فطز فُٛع١ َٔ ايٛغا٥ٌ 

اييت تػاعس ع٢ً ايتعبرل ايؿين ي٘ ٕ ؾكس لس ع٬ًُ ع٢ً داْب نبرل َٔ 

 (.48م)"ايسق١ ٚاؾٛز٠ ٚيهٓ٘ ٫ ٜطق٢ إٍ َػت٣ٛ ايعٌُ ايؿين
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 ١ْٝ َع خا١َ سسٜج١ َجٌ إٕ تعاٌَ ايؿٓإ ٗ فاٍ ا٭ؾػاٍ ايـ

٫ بس إٔ ٜهٕٛ َتؿًُٗا ٕس٣ اٱَهاْات " ايبٛيٞ إغذل "خا١َ 

ايتؿه١ًٝٝ يًدا١َ ست٢ ٜػتطٝع ايػٝطط٠ ع٢ً عٓاقطٖا إتٓٛع١ , 

ٚايتعطف ع٢ً َتػرلاتٗا َٔ سٝح , طبٝعتٗا َٚس٣ قابًٝتٗا يًتؿهٌٝ 

, , ٚنٝؿ١ٝ إبطاظ عٓكط اؾُاٍ ايؿين ٗ تساخًٗا َع خاَات آخط٣

يٝتشكل ايتآيـ ٚا٫ْسَاز بُٝٓٗا ٚبٌ اـاَات إهاؾ١ إيٝٗا, عٝح 

تكبح اـا١َ دع٤ا ٫ ٜتذعأ َٔ ايعٌُ نهٌ , ٜٚتِ شيو َٔ خ٬ٍ 

إعاز٠ ايؿٓإ يكٝاغ١ ٖصٙ اـدلات اٱْػا١ْٝ ٚايتك١ٝٓ َٔ ٚد١ٗ ْٛط 

دسٜس٠ تتكـ با٭قاي١ ٚإط١ْٚ ايتؿه١ًٝٝ يت٥٬ِ ْٝع ايعٓاقط ايٞ  

نٕٛ َٓٗا ايعٌُ ايؿين َٔ خاَات ٚأغايٝب ٚنصيو اشلسف إ ٜت

اضتباٙ  .ايصٟ مت َٔ خ٬ي٘ ٖصا ايعٌُ غٛا٤ نإ ْايًٝا أّ ٚٚٝؿٝا

: ايتذطٜب بأٖساف ايذلب١ٝ ايؿ١ٝٓ 

تٗسف ايذلب١ٝ ايؿ١ٝٓ إٍ غطؽ اػاٙ ايتذطٜب يس٣ ط٬بٗا, يٝتؿكسٚا 

ؾتٗا َا سٛشلِ َٔ خاَات ب١ٝ٦ٝ أٚ َػتشسث١, ٚتهؿـ ططم َعا

ٚايتعطف ع٢ً إَهاْاتٗا يكٝاغتٗا ٗ أعُاٍ ؾ١ٝٓ َبتهط٠, ٚقس ضؾع 

ايؿٔ اؿسٜح َٔ ق١ُٝ ع١ًُٝ ايتذطٜب ْتٝذ١ يتؿذٝع٘ ايهؿٛف اؾسٜس٠ 

, ٚع٢ً شيو أقبح َٔ ٚادب إسضغٌ ُؿًٝا َع ٖصٙ ايطٚح , نطٚض٠ 

إتاس١ ايؿطق١ يت٬َٝصِٖ يتذطٜب خاَات َتٓٛع١ بأغايٝب كتًؿ١ , 

ح عكٛشلِ ٜٚتكبًٛا ايكِٝ اؾسٜس٠, نُا ّهِٓٗ تصٚم َعاٜرل يتٓؿت

. َتطٛض٠ يتكسٜط ا ؾُاٍ ٗ أعُا ٍ َبتهط٠ َٔ خاَات غرل َأيٛؾ١ 

ٚهب إٔ ٜهٕٛ ٚضا٤ ٖصٙ إُاضغات ايؿ١ٝٓ ايتذطٜب١ٝ ؾهط ّهٔ 

َٔ خ٬ي٘ ُٝٝع ْؿاٙ ايط٬ب ٚزاضؽ ايؿٔ يتشكٝل ض٩ٜتِٗ اـاق١ َٔ 

قسز٠ أثٓا٤ ٖاضغتِٗ ايع١ًُٝ , عٝح ٫ ٜهٕٛ خ٬ٍ َٓٗذ١ٝ ٚانش١ ٚ

. ايتذطٜب عؿٛا٥ًٝا, ٜتدب٘ ٗ اػاٖات َتبا١ٜٓ ؾ٬ ٜ٪ت٢ مثاضٙ إطد٠ٛ
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ايؿٓإ ٜٛيس فطبا ٚبسٕٚ ٖصٙ ايػع١ ٜكبح ايؿٓإ  "ٜكٍٛ دٕٛ زٜٟٛ

ٚإشا نإ ايؿٓإ ًَعًَا بإٔ ٜهٕٛ فطبا, ؾصيو ٭ٕ . فطز أنازّٞ 

 (.242م)"شات طابع ؾطزٟ عُٝل  عًٝ٘ إٔ ٜعدل عٔ ؽدل٠

 

ٚايتذطٜب ٗ ايذلب١ٝ ايؿ١ٝٓ باٱناؾ١ إٍ نْٛ٘  "ٚتهٝـ ٖس٣

غًٛى ٜػاعس ع٢ً ِٛ ايتؿهرل " تؿهٌٝ ؾين دسٜس ؾٗٛ ٗ إكاّ ا٭ٍٚ 

ٚايط٬ق١ ايتؿه١ًٝٝ , خ٬ٍ عطض اؾٛاْب اؾُاي١ٝ  اٱبساعٞٚا٭زا٤ 

 (.20م)" إدتًؿ١ يًُٛنٛع ٚاؿًٍٛ إدتًؿ١ ي٘ 

ٚيصيو ؾإٕ ٖاضغ١ ايتذطٜب ٗ ايذلب١ٝ ايؿ١ٝٓ ٜكتض َط١ْٚ ٗ خٛام 

إؿانٌ ٚايكعٛبات ايؿ١ٝٓ اييت تؿطنٗا اـا١َ ٖا ٜػتٛدب َع٘ إٔ 

ٜهٕٛ يس٣ إُاضؽ ٚعًٝا ٚإزضانًا ٚخدل٠ جملاب١ٗ تًو ايكعٛبات 

ٚاغتٓباٙ اؿًٍٛ اؾسٜس٠ َٔ خ٬ٍ إخهاع اـا١َ يؿهط ٚاػاٙ ايؿٓإ 

ٚ٭ٖساف ايعٌُ ايؿين , ؾكس ؼٛيت إعطؾ١ ايتؿه١ًٝٝ ٗ ايتذطٜب إٍ 

. ططم ٚأغايٝب ٚغًٛى تطبٟٛ بٗسف إثطا٤ فاٍ ايتذطٜب ٗ ايذلب١ٝ ايؿ١ٝٓ 

ٚقس نإ "  : ع٢ً أ١ُٖٝ ايتذطٜب بكٛي٘(1995)سػاّ  ٚأنس

ي٬ػاٙ ايتذطٜب ٗ ايؿٔ أثطٙ ايٛانح ٗ تٓاٍٚ عٓاقط ايتكُِٝ َٔ خ٬ٍ 

ُتسضى عٓاقطٙ إعطٚؾ١ إزضانًا  ؾأقبح ايعٌُ ايؿين.  إسضنات تػٝرل

 (.92م)"ىتًـ إٍ سس نبرل عُا غبك٘ 

ٜٚعس ايتذطٜب َٔ ايسعاَات ا٭غاغ١ٝ اييت تٓازٟ ايذلب١ٝ ايؿ١ٝٓ 

بتطبٝكٗا بٌ ط٬بٗا ٱٚٗاض ايسٚض ايصٟ هب إٔ تكّٛ ب٘ ٗ عكط 

. تهٓٛيٛدٞ َتػرل 
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  ٚػطٜبٗا ٗ ايذلب١ٝ ايؿ١ٝٓ زٚض اـاَات إػتشسث١ :

تتُٝع طبٝع١ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ َذاٍ ا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ  ٗ ايذلب١ٝ ايؿ١ٝٓ 

. عط١ٜ ايتعبرل ٚايتؿهٌٝ ايؿٔ إطتب٘ بؿدك١ٝ ٚقسضات ايطايب

ٖصٙ ايع١ًُٝ ) ٚوسثٓا ساَس  أسس إٗتٌُ َذاٍ ايذلب١ٝ ايؿ١ٝٓ بإٔ 

: يًطايب يٝكبح  تٗسف إٍ ت١ُٝٓ ايتؿهرل ا٫بتهاضٟ 

قازضًا ع٢ً تطٜٛع ْٛعٝات كتًؿ١ َٔ اـاَات ٗ قٝاغات : أ٫ًٚ 

. تؿه١ًٝٝ تتػِ بايكِٝ اؾُاي١ٝ ٚايٛٚٝؿ١ٝ ظاْب دٛزتٗا ايكٓاع١ٝ

قازضًا ع٢ً ْكٌ َا ٜتعًُ٘ َٔ خدل٠ ٗ ٖصا اجملاٍ إٍ اٯخطٜٔ : ثاًْٝا 

ايتعبرل  ايؿين ,بٌ ؾاـا١َ ٫ تكٝس ايؿٓإ ٫ٚ تهٕٛ سا٬ً٥ بٝٓ٘ ٚبٌ 

ٖٞ َٓدل ي٘ ٱبساع َٓذات٘ ايؿ١ٝٓ , ٚعًٝ٘ إٔ ٜتٛا٤ّ َعٗا ٜٚبتهط ؾٝٗا , 

نُا إٔ اغتػ٬ٍ اـاَات اؾسٜس٠ بأغًٛب َتُٝع ىسّ ايػطض ايصٟ 

تػتدسّ َٔ أدً٘ , ٚيصيو ؾكس أقبح يًداَات إػتشسث١ زٚض نبرل ٗ 

١ًَٝ ا٫بتهاض ع٢ً ايعٌُ ايؿين إعاقط, ٚتتذ٢ً قسض٠ ايؿٓاٌْ ٗ ع

. اغتشساخ خاَا دسٜس٠ تجطٟ ايط١ٜ٩ بتٓٛع ٬ََػٗا ٚتعسز أؾهاشلا

ٚاـا١َ تعس َكسضًا َٔ َكازض اٱبساع ٚيهٓٗا تٌٛ كتؿ١ٝ عٔ 

ؾُٝط عًٝٗا َطٚضًا عابطًا ٫ . ا٭عٌ طإا نإ اٱْػإ غرل َسضى ٭ُٖٝتٗا

ّهٓ٘ َٔ ايتٛغٌ ٗ قُٝتٗا, 

ى نًُا اغتطعٓا اغتشساخ خاَات َتٓٛع١ ٚع٢ً شٍ)ٜصنط ايبػٜٛين 

َهٓٓا شيو َٔ ايتعبرل ٚاٱْتاز ٚانػبٓا خدلات َٚٗاضات تؿتح اٯؾام 

( ي٬غتدساَات اؾسٜس٠ إتٓٛع١ شلصٙ اـاَات

أٟ أْ٘ هب ٚدٛز ايعٌ ايٛاع١ٝ ٚإسضب١ اييت تتُهٔ َٔ ايهؿـ عٔ 

ا١َ تٌٛ ١ًَُٗ َٛاطٔ اؾُاٍ ٗ اـاَات إٛدٛز٠ َٔ سٛيٓا سٝح إٔ اخل

. أٚ غرل َػتػ١ً إشا مل ػس َٔ ٜهؿـ عٓٗا ٜٚػتؿٝس َٓٗا 
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ؾاـا١َ ٖٞ  "ٗ نتاب قطب "Eric  Gillأضٜو دٌٝ " ٚنُا شنط  

 (.16م) "إسس٣ ايٛغا٥ٌ اييت ٜعتُس عًٝٗا ٗ إْتاز ايعٌُ ايؿين

ٚاؾسٜط بايصنط ٖٓا إٔ أٟ َٓتر ؾين أٚ تكُِٝ َؿػٛي١ ٜعتُس ع٢ً 

ايعسٜس َٔ اـاَات إدتًؿ١,ٚاييت ٜػع٢ إكُِ زا٥ًُا يًتٛؾٝل ؾُٝا بٝٓٗا 

ٖٚا ٫ ؾو ؾٝ٘ إٔ  "طبكًا ٕا ؼسزٙ َتطًبات ايتكُِٝ, ٜهٞ قُٛز 

ات اييت إزضاى إكُِ يٓٛع١ٝ اـا١َ إٓاغب١ يًتكُِٝ , ٜعتدل أٍٚ اـطٛ

 (.41م")ُهٓ٘ َٔ ؼكٝل اشلسف ايصٟ ٜػع٢ إيٝ٘

اـا١َ نُؿّٗٛ يػٟٛ تعين ) أَا عٔ تعطٜـ اـا١َ تعطٜؿًا يػًٜٛا 

أٟ اـا١َ اييت مل ػط عًٝٗا عًُٝات "   material Rawإاز٠ ا٭ٚي١ٝ ")

يصيو ؾٗٞ إاز٠  ((ايتؿهٌٝ ٚايتؿػٌٝ َع٢ٓ أْٗا إاز٠ قبٌ إٔ تعاجل 

إٔ ُتس إيٝٗا ٜس ايؿٓإ , غٛا٤ ناْت خاَات طبٝع١ٝ أٚ  اـاّ قبٌ

ٚٚغٝ٘ " َكٓع١ ٚبصيو ؽطز اـا١َ َٔ نٝاْٗا ا٭قًٞ إٍ َؿطز٠ 

ٜٓكٌ بٗا ضغايت٘ إٍ ْٗٛض إؿاٖسٜٔ , ٕٚا نإ تعطٜـ اـا١َ " يًؿٓإ

ٖٛ إاز٠ اـاّ ؾإٕ طبٝع١ ايع٬ق١ ؾُٝا بٌ ايؿٓإ ٚإاز٠ اـاّ تتذ٢ً ٗ 

١ٜ تؿاعٌ ايؿطز تؿاع٬ً سكٝكًٝا ٚقازقًا َع َعطٝات ايب١٦ٝ احملٝط١ ب٘ نٝـ

, َٔ سٝح ايتعطف ع٢ً خاَاتٗا َٚٛاضزٖا ايطبٝع١ٝ ٚتطاثٗا ايجكاٗ 

ٚاؿهاضٟ , نُا ٜتاح ي٘ نٌ َا  ٖٛ َػتشسخ َٔ خاَات مل ٜهٔ شلا 

ٚدٛز طبٝعٞ بٌ ٚدست بؿعٌ ايتكسّ ايتهٓٛيٛدٞ ؾأقبشت ؼت تكطؾ٘ 

. دسٜس٠ ي٘ ٫غتػ٬شلا يٝتشكل ّ خ٬ٍ شيو ق١ُٝ ؾ١ٝٓ دسٜس٠ َٛاز خاّ

َٚٔ ٖٓا تعسزت ٚٚا٥ـ اـاَات ّٚهٔ اغتػ٬شلا بأنجط َٔ ططٜل 

ٚأغًٛب, ٚاؾسٜط بايصنط إٔ ا٭غًٛب ايصٟ ٜتٓاٚي٘ ايؿطز ٗ اجملتُع 

ٚأغًٛب اغتدساَ٘ يًدا١َ بكطف ايٓٛط عٔ ْٛع اـاَات إتٛؾط٠ 

ٜععظ أٚ ٜعسٍ َعتكسات ٚقِٝ ٖصا اجملتُع ,  ّهٔ إٔ ٜػرل أٚ.ؾٝٗا

. ْٚػتطٝع إٔ ٬ْسٜ نٝـ تطتب٘ اـاَات إدتًؿ١ ببعض إعتكسات 
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ّٚهٔ إٔ ًْدل أغًٛب ايتعاٌَ َع اـا١َ ٚاٱؾاز٠ َٓٗا ٗ أضبع١  

: ْكاٙ ض٥ٝػ١ٝ

: ايػٝطط٠ ع٢ً اـا١َ ٚايتشهِ ؾٝٗا  .1

يتأنٝس نُا غبل ّهٔ ايتشهِ ٗ اـا١َ ٚايػٝطط٠ عًٝٗا 

ايعازات ٚا٭عطاف ٚايتكايٝس ٚتسعِٝ ايكِٝ ٗ نٌ فتُع َٔ اجملتُعات , 

َٚجاٍ شيو أْ٘ إشا نإ ٖٓاى نطا١ٖٝ ٫غتدساّ خا١َ َا ؾُٝهٔ 

ا٫غتعان١ عٓٗا بأغايٝب بس١ًٜ نُا قاّ ب٘ ايؿٓإ اٱغ٬َٞ َٔ 

ايؿداض إعدر )ا٫غتعان١ عٔ ايهطا١ٖٝ ٗ اغتعُاٍ ايصٖب بإٔ ابتهط 

: ؾشكل شيو َأضبٌ " ايدلٜل إعسْٞ " أٚ اـعف شا ( 

ؼٌٜٛ اـاَات ايطخٝك١ إٍ ؾ٤ٞ قِٝ ي٘ سؼ َتُٝع نإٔ  :أٚشلُا 

وانٞ يًدعف احملطٚم إكٓع َٔ ايطٌ ٚا٭نػٝس تأثرل ايصٖب ٗ 

. قُٝت٘ ٚضْٚك٘ ٚٗ ٖصا ا٫بتهاض ٚاغتػ٬ٍ دٝس يًدا١َ إتاس١ 

ٚايعكا٥س ايس١ٜٝٓ َٔ خ٬ٍ عسّ اغتػ٬ٍ ايتأنٝس ع٢ً ايكِٝ :  ثاُْٝٗا

ايصٖب نُا اغتٓهطت ايعكٝس٠ , ٚؼكٝل ا٫غتُتاع َٛاٖط ايذلف 

. ٱغعاز ايٓاؽ ٚؼكٝل ضغباتِٗ َٔ د١ٗ أخط٣ 

: ا٫غتدساّ اؾٝس يًدا١َ ٚتطٜٛعٗا سػب ايػطض إطدٛ َٓٗا  .2

ٜػتدسّ ا٭ؾطاز ع٢ً َط ايعكٛض ٚٗ اؿهاضات إدتًؿ١ اـا١َ 

إتٛؾط٠ يسِٜٗ ٗ ا٭غطاض إدتًؿ١ بعس تطٜٛعٗا ٚاغتػ٬شلا ا٫غتػ٬ٍ 

إٔ اغتدسَت٘ " َكط " ا٭َجٌ , ؾُج٬ً نإ يتٛاؾط ايطٝٓات إدتًؿ١ ٗ 

ا٤ اؿهاضات إدتًؿ١ إتعاقب١ عًٝٗا ؾكٓعت َٓ٘ ا٭ٚاْٞ ٚيبٓات ايي

ٚغرلٖا نُا إٔ ي٘ أ١ُٖٝ خاق١ ُٚت اٱؾاز٠ َٓ٘ ع٢ً .....ٚايتُاثٌٝ 

أنٌُ ٚد٘ , ؾا٫غتػ٬ٍ اؾٝس يًدا١َ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ ي٘ زٚض نبرل 
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ٗ تٓٛع إٓتذات ايؿ١ٝٓ اييت تكّٛ عًٝٗا  ست٢ ٜتُهٔ إٔ تكاّ قٓاعات 

. كتًؿ١ َٚتعسز٠ َٚتٓٛع١ ع٢ً خا١َ ٚاسس٠ إشا ناْت َتٛؾط٠

: اؾٝس يًدا١َ َٔ سٝح غٗٛي١ ا٫غتعُاٍ ٚتٓٛع ايػطض ا٫ختٝاض .3

إٕ غٗٛي١ اغتدساّ اـا١َ ٥٬َُٚتٗا َٔ ايٓاس١ٝ ا٫قتكاز١ٜ 

ي٬غتدساّ عٝح تعطٞ اـاَات ايطخٝك١ إسػاؽ اـا١َ إطتؿع١ 

ايجُٔ ٚشيو نًكل ايكؿط٠ ع٢ً اـؿب ٖا ٜعطٞ اٱسػاؽ باضتؿاع 

ع٢ً اـؿب إٛغه٢ ع٢ً غبٌٝ " قطٚاٍ"أٚ " إاٖٛدين" ايجُٔ َجٌ قؿط٠ 

إجاٍ أٚ نُا ٜتِ ط٤٬ خاَات عاز١ٜ بأخط٣ مث١ٓٝ نط٤٬ ايٓشاؽ 

بايؿه١ , ٚضؾع ؾإٔ بعض اـاَات بسضد١ أع٢ً نط٤٬ ايؿه١ بايصٖب 

. ٖٚهصا...

ٚخرل َجاٍ ع٢ً اغتػ٬ٍ خاَات دسٜس٠ ٖٛ ايؿٓإ  "ٜصنط عبس ايػين  

ؽساّ خاَات َكٓع١ نايعذا٥ٔ إػًِ ايكسِٜ عٓسَا نإ ٜكّٛ باؽ

ٚنصيو تطعِٝ . ا١ًْٕٛ ٚايعداز إًٕٛ نبسٌٜ عٔ ا٭سذاض ايج١ُٓٝ

ا٭خؿاب ايج١ُٓٝ ست٢ ٜػتدسّ نٌ ايؿه٬ت اـؿب١ٝ ايٓازض٠ ٗ عًُ٘ 

 ( .161م) "ايؿين زٕٚ إٖساض 

: َطاعا٠ اؿساث١ ٚاؾس٠ ٗ اختٝاض اـاَات .4

 تكسِٜ ٜعين شيو ٗ ث١اؿسا َٚطاعا٠ يًداَات ا٭َجٌ ا٫غتػ٬ٍ

 اـاَات اختٝاض ٗ ا٭ندل ايعب٤ ٜكع ايؿٓإ ؾع٢ً , اؿسٜج١ اـاَات

ٚاؾسٜط بايصنط أْٓا َٔ خ٬ٍ ايذلاخ ايؿين اؿسٜح . تكسّٗا ٚسػٔ

ؾاٖسْا ايعسٜس َٔ ا٭َج١ً يًهجرل َٔ ا٭عُاٍ ايؿ١ٝٓ اييت ْؿصت باـاَات 

اـاَات اؿسٜج١ ٚإبتهط٠ , ايتكًٝس١ٜ أٚ باـاَات غرل ايتكًٝس١ٜ أٚ 

يصيو . ٚلس ٗ نٌ ساي١ َٛٗطًا غرل ثابت ٭ْٛاع ايتعبرل ايؿين ٚخاَات٘ 

هب إٔ ْؿِٗ ٬ْٚسٜ إَها١ْٝ ايتٛيٝـ بٌ اـاَات إدتًؿ١ ٚنٝؿ١ٝ 
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ايًعب بٗا ٗ أغطاض دسٜس٠ ٚتهؿـ عٔ ا٫غتدساَات اؾسٜس٠ شلا , 

ست٢ ْدلٖٔ عٔ ٖهِ ٚاغع  َٚبتهطٜٔ...٫ٚ بس إٔ ْسضى شيو نصٚاقٌ

ٚؾاٌَ يًداَات ٚاغتدساَٗا ٚأغايٝب اٱؾاز٠ َٓٗا ٜٚهؿٞ ايؿٓإ شٚ 

. ايٓٛط٠ إتؿشك١ إٔ ٜتأٌَ ايطبٝع١ ٫ ّط عًٝٗا َطٚض ايهطاّ

نٌ ٖصٙ ايعٛاٌَ ت٪ثط ٗ ايؿطز ٜٚ٪ثط ؾٝٗا,ٚتتٓٛع ض٩ٜت٘ ٚتتذسز 

أغايٝب٘ ٚغاَات٘ تٓتر أعُاي٘ ايؿ١ٝٓ ٚتبتهط ٗ طابع دسٜس ٜتػِ باـدل٠ 

نُا إٔ . ٚاؿساث١ طإا نإ ٖٓاى ابتهاضًا ٚتٓٛعًا ٗ أغًٛب ايتٓاٍٚ 

ا ايؿطز ايتعاٌَ َع اـا١َ ٚا٫ستهاى بٗا ي٘ ؾٛا٥سٙ اييت ّهٔ إٔ هٓٝ٘

ٜصنط غًُٝإ  َٔ خ٬ٍ ٖاضغت٘ يًؿٕٓٛ إدتًؿ١ باغتدساّ اـاَات 

ؾعٔ ططٜل ايعٌُ باـاَات, ٜهتػب اٱْػإ ايكسض٠ ع٢ً ايتعبرل ايؿين )

ؾتشطن٘ طاقت٘ اؿسغ١ٝ اييت تٓؿ٘ بإثاض٠ إد١ًٝ أثٓا٤ ايتؿاعٌ َع 

 اـاَات , ست٢ ٜهتػب قسضًا نبرلًا َٔ ايػعاز٠ ٚايؿعٛض بايطنا

ايٓادِ  عٔ ايعٌُ , ٚايؿعٛض بايؿطز١ٜ ٚتأنٝس ايصات ٖا ٜعٛز أثطٙ ع٢ً 

 (.38م) "قٝط٘

إٕ إثاض٠ إد١ًٝ عٔ ططٜل اـا١َ ٚدعًٗا قٌ يًتذطٜب ٚا٫بتهاض ي٘ 

زٚض نبرل ٗ إثطا٤ ايتؿهرل إٓطكٞ ٚقكٌ إٛاٖب ٚت١ُٝٓ ايكسضات 

ٜكَٕٛٛ ب٘ عٔ ططٜل  ا٫بتهاض١ٜ, باٱناؾ١ إٍ اسذلاّ ايعٌُ ايٝسٟٚ َٚٔ

. تؿِٗ طبٝع١ عٌُ اٯخطٜٔ ٚتكسٜط إلاظاتِٗ ٚاسذلاَٗا

أْ٘ نًُا نإ ايذلنٝع ع٢ً اغتدساّ إسس٣  "ٜٚهٝـ ْاٍ 

اـاَات ٗ غًػ١ً َٛسس٠ ؾإٕ شيو ٜػاعس ع٢ً ايػٝطط٠ ع٢ً ٖصٙ 

اـا١َ ٚؿٌ اغتدساَٗا , نُا ٜػاعس ٗ ايٛقٍٛ إٍ ْتا٥ر أؾهٌ 

يتعبرل َع أْٛاع اـا١َ أٚ إاز٠ إعدل عٓٗا ؾٗصا ٜٚتعٌ إٔ ٜتهاٌَ ا

. ( 247م")ايتعاٌَ ٜتشكل بؿِٗ تأثرل اـا١َ ٚتٓاغبٗا َع ايػطض إٓؿٛز 
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َٚٔ ثِ نإ َٔ ايهطٚضٟ ا٫نطاٙ ٗ ٖاضغ١ ا٭ٚد٘ إدتًؿ١  

يًٓؿاٙ ايؿين ٚاٱٕاّ اؾسٜس باـاَات ٚأْٛاعٗا ٚططم قٝاغتٗا ا٭َط 

يٓٗا١ٜ إْتاز عٌُ ؾين دٝس بعس اختٝاض اـا١َ إٓاغب١ ي٘ ايصٟ ٜتٝح ٗ ا

. ٚسػٔ اغتػ٬شلا ع٢ً أنٌُ ٚد٘ 

إٕ اـاَات إػتدس١َ يٝػت بهطٚض٠ اؿاي١ ٖٞ خاَات عاي١ٝ ايجُٔ 

َطتؿع١ ايتهًٝـ ؾكس تهٕٛ َػتًٗه١ َٚذلٚن١ ٜٚط َػتع١ًُ ٜٚهٕٛ 

٠ ايؿطق١ إعاز٠ اغتدساَٗا َٔ دسٜس ؾطق١ ٱعُاٍ ايعكٌ ؾٝٗا ٚت٧ٝٗ

إٓاغب١ ي٬بتهاض, ٚٗ ن٤ٛ اـا١َ ٚأُٖٝتٗا ٚططم اغتدساَٗا لس إٔ 

. اـا١َ زخًت ٗ تعطٜـ ايؿٔ َا شلا َٔ أثط نبرل ؾٝ٘

إٔ يًؿٔ ايعسٜس َٔ ايتعطٜؿات إ٫ إٔ أنجط ايتعطٜؿات يًؿٔ ٚاييت تعطٞ 

يًُاز٠ سكٗا ٖٛ إٔ ايؿٔ تعبرل عٔ ؾهط٠ َع١ٓٝ باغتدساّ خا١َ أٚ 

٠ َٔ اـاَات ايتؿه١ًٝٝ , أٚ تكاؽ عؼ ٚؾهط ٚؾًػؿ١ ايؿٓإ فُٛع

عٝح تبسٚ شات َٛٗط ٌْٝ , ٱزخاٍ ايؿعٛض بايطاس١ ٚايػطٚض ع٢ً 

إٔ اشلسف َٔ ٖاضغ١ ا٭عُاٍ  "ايٓؿؼ ٚٗ ٖصا ايكسز ٜصنط ٔٝؼ 

ايؿ١ٝٓ اييت تسخٌ اـا١َ ٗ قٝاغتٗا ٖٛ َعطؾ١ ا٭ؾطاز يًعسز ٚا٭زٚات 

ٖا ٚنصيو َعطؾ١ أْٛاع كتًؿ١ َٔ اـاَات َٚكازض ٚنٝؿ١ٝ اغتدساّ

اؿكٍٛ عًٝٗا ٚططم تػٜٛتٗا ٖا هعٌ تهٝـ ا٭ؾطاز َع ب٦ٝتِٗ تهٝؿًا 

 (.25م")ؾا٬ًَ 

ٚيكس تػرل تعطٜـ اـا١َ ٗ ايعكط اؿسٜح ٚغاق١ تًو اييت تؿاضى 

ٗ إلاظ ايعٌُ ايؿين , ؾكس أقسّ ايؿٓإْٛ ع٢ً اـاَات اؾسٜس٠ 

ث١ يٝػتدسَٖٛا ٗ أعُاشلِ ايؿ١ٝٓ ٚنإ شيو بٛسٞ َٔ ايؿٕٓٛ ٚإػتشس

ايذلاث١ٝ , ؾهُا اغتدسّ ايؿٓإ إكطٟ ايكسِٜ اـاَات إتعسز٠ إٛدٛز٠ 

ٗ ب٦ٝت٘ احمل١ًٝ ؾهإ ايتطًع  يس٣ ايؿٓإ إكطٟ ايكسِٜ َج٬ً َعهًا 

تٛيٝـ  اخل ٚٗ... ضا٥عًا َٔ ا٭خؿاب ٚإعازٕ ٚا٭سذاض ايج١ُٓٝ ٚايعِٛ 
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ضا٥ع ؾُٝا بِٝٓٗ لس إٔ ايؿٓإ اؿسٜح ٗ ايكطٕ ايعؿطٜٔ بسأ ٗ اغتدساّ 

. اـاَات غرل ايتكًٝس١ٜ ٗ عًُ٘ ايؿين ,

إْٓا ٗ ايؿٔ اؿسٜح لس أْٛاعًا عسٜس٠ "ٜٚ٪نس شيو ٔٝؼ ٗ قٛي٘ 

َٔ خاَات ايتعبرل ايؿين ٚقس يؿت ايؿٓإ ٗ ايعكط اؿسٜح ا٭ْٛاض إٍ 

نٝؿ١ٝ اغتجُاض اـاَات ٚأقبح نٌ َا ؼٜٛ٘ ب٦ٝت٘ َعطنًا ٭ٕ ٜهٕٛ 

ضقٝسًا ـاَات٘ ٚع٢ً شيو ٫ ّهٔ ٗ ايٛقت اؿايٞ إٔ ٜسع٢ إٔ ٖٓاى 

ّهٔ ؾك٘ إٔ ْكٍٛ أْٗا شات ق١ُٝ ض٥ٝػ١ٝ خا١َ أغاغ١ٝ أٚ غرل أغاغ١ٝ 

 ( .127م")أ ٫ ق١ُٝ شلا بايٓػب١ يًعٌُ ايؿين 

َٚٔ ٖٓا ٜتهح أْ٘ ّهٔ اغتدساّ أٟ خا١َ أًٜا َٔ تهٕٛ غٛا٤ 

ناْت تًو اـا١َ طبٝع١ٝ أٚ َكٓع١ ٗ ايتؿهٌٝ ايؿين شيو باتباع 

اـا١َ  ا٭غًٛب ايتذطٜيب ٗ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ , سٝح ٜتِ ايتؿاعٌ َع

اؾسٜط بايصنط إٔ اـاَات ٫ ... باغتدساّ أغايٝب ايتذطٜب إدتًؿ١ 

تتكٝس بأغًٛب َعٌ ٗ ايتؿهٌٝ ٚإِا ؽهع ٗ شيو ٕكسض٠ ايؿٓإ 

إٔ خهٛع اـا١َ يًتؿهٌٝ  ("1989)ايبػْٝٛٞ ٜهٝـٚابتهاضٙ سٝح 

ٜػتُس طاقت٘ َٔ ٚسٞ اـا١َ شاتٗا ٚطبٝع١ َٔ غٝؿطؽ اْؿعا٫ت٘ ٗ تًو 

أثٓا٤ ايعٌُ ٚتعاٜؿ٘ َع  اـا١َ بايططٜك١ اييت تتؿل َع إسػاغ٘ ٚؾهطٙ ٗ

 ( .317م")اـا١َ 

إٕ اـا١َ ٫ تبٛح بأغطاضٖا إٍ اؾُٝع ,بٌ ٖٞ ٗ ساد١ إٍ ؾدل  

َبتهط شٟ عٌ ؾاسك١ , ٜط٣ َا ٫ ٜطاٙ ايٓاؽ , ٜٚتؿشل بسٜع قٓع 

 سٛي٘ , أٚ ثطا٤ اهلل ٚقسضت٘ ٗ خًك٘,ٜٚؿعط بايتٓٛع ايهبرل ٗ ايعامل

. ايطبٝع١ باـاَات ٚايط٣٩ اييت تهٕٛ ًًَُٗا ي٘ ٗ تؿهًٝ٘ ايؿين 

إٔ ايؿٓإ إبتهط ٜٓٛط بع١ٝٓٝ إٍ َا ؾاٖسٙ ) ٜٚٛنح قُس يبٝب ْسا 

ايٓاؽ َٔ قبٌ , يهٓ٘ ٜعطف نٝـ ٜسضب اؾُاٍ ؾُا ٫ ًٜؿت أْٛاضِٖ 
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١َ ٚيٝؼ َع٢ٓ َٔ سكا٥ل خاضدٞ قس تبسٚ ٗ ْٛطِٖ عاز١ٜ أٚ عس١ّ ايكٞ

(. ٖصا اـهٛع ا٭ع٢ُ ٕٛاٖط ايطبٝع١ اـاضد١ٝ يتعًُٗا أٚ قاناتٗا

أٟ أْ٘ ٫ ىهع ٖٓا يتكًٝس ايطبٝع١ ٫ٚ ايٛقٛع ؼت غٝطط٠ اـا١َ 

ٚقٝٛزٖا ٚإِا ٜػع٢ ـًل ؾٝهًا َٔ اـاَات غرل ايتكًٝس١ٜ , ٜٚعٌُ ع٢ً 

ٚض دسٜس غرل إٔ ٜبتهط ٗ تًو اـاَات ٚايتذطٜب َٔ خ٬شلا ٚؾل َٜٓ

َٚٔ ثِ نإ ايؿدل ايٛاعٞ إبتهط ٖٛ شيو ايصٟ . َأيٛف َٔ قبٌ

ٜعين دٝسًا نٝـ اٱؾاز٠ َٔ خاَات ب٦ٝت٘ ٚايتؿاعٌ َعٗا سٝح ٜكٍٛ 

ؾايؿدل ايصٟ ي٘ ايطٚح ا٫بتهاض١ٜ ٖٛ ايصٟ ٜهؿـ ( "1989)ايبػْٝٛٞ

٠ عٔ ؾ٤ٞ دسٜس َتُٝع , أقٌ ٗ ْٛع٘ مل ٜػبل يًعٌ إٔ ضأت٘ بٗصٙ ايكٛض

اؾسٜس٠ َٔ قبٌ نُا إٔ َٔ ٖٝعات ٖصٙ ايع١ًُٝ ٖهِ ايهجرل َٔ 

ايعٓاقط إػتُس٠ َٔ ايطبٝع١ َٚٔ اؿٝا٠ بٛد٘ عاّ َٚٔ ايتكايٝس ايبؿط١ٜ 

 "ٗ اؾٔ , ٖهِ نٌ ٖصٙ إكازض ٚإعاز٠ قٝاغتٗا ٗ ٚسس٠ ؾطٜس٠ َتُٝع٠

 (.23م)

يو ؾايؿٓإ ٖٓا ٜؿٝس َٔ ػاضب ايذلاخ ايؿين اٱْػاْٞ نً٘ ٚنص

ايطبٝع١ َا ُسٙ َٔ ض١ٜ٩ دٝس٠ َبتهط٠ ٚخاَات َٚتُٝع٠ تهٕٛ ٖٞ 

ا٭خط٣ إًِٗ ايهبرل ي٘ ٗ ع١ًُٝ إبساع٘ ايؿين بسٕٚ ْكٌ سطٗ شلا أٚ 

. قانا٠ َكطٓع١ ٭ؾهاشلا, ٚططاظٖا 

ٜٚٛنح عبس ايػين ايٓبٟٛ ايؿاٍ ٗ ايع٬ق١ بٌ اـاّ ٚايتؿهٌٝ 

ظٖا ٚؽهع شلا ٚيهٌ َٓٗا أٜهًا إٕ يهٌ خا١َ خكا٥ل ُٞ"ايؿين قٛي٘ 

ػاٚب َع ْٛع خام َٔ ايتكُِٝ , ٚاـا١َ اييت ٫ ؽهع يتكِٝٝ 

 (.164م")ٱَهاْاتٗا تهٕٛ غببًا ٗ ؾكٌ ايعٌُ ايؿين ْؿػ٘ 

ؾُٔ إعطٚف إٔ يهٌ خا١َ تكًُُٝا خاقًا بٗا سٝح إٔ يهٌ خا١َ 

ْإ ٚعٔ خكا٥كٗا إتُٝع٠ اييت تؿطض ْؿػٗا ٗ بعض ا٭سٝإ ع٢ً ايـ

إٔ ْٛع ايتكُِٝ ع٢ً خا١َ هب إٔ ) ع٬ق١ اـا١َ بايتكُِٝ ٜتهح ٖٓا 
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ىتًـ عٔ تكُِٝ آخط ع٢ً خا١َ أخط٣ ٭ٕ طبٝع١ اـا١َ تػتسعٞ 

ٖٚصا ( . ؾه٬ً ١٦ٖٝٚ عا١َ َع١ٓٝ ؾإْٗا ٫ تكبٌ إ٫ تكًُُٝا خاقًا شلا 

ا٭َط َؿازٙ إٔ يهٌ خا١َ خكا٥كٗا ٚإٔ ع٢ً ايؿٓإ َطاعا٠ ٖصٙ 

ـكا٥ل ٚططٜك١ إخطاد٘ عٔ ايتكُِٝ ايصٟ ٜتِ تٓؿٝصٙ ع٢ً اـؿب ا

َج٬ً ٖٚصا ىايـ بايطبع ايتكُِٝ ع٢ً ايعداز ٚاـعف ٜٚصنط عبس 

إٔ ايٓذاح ٗ اغتػ٬ٍ اـا١َ إكاسب ي٘ لح ؾٝ٘  "ايػين ايٓبٟٛ ايؿاٍ 

ايؿٓإ ايٝاباْٞ ٚايكٝين ٚاٱغ٬َٞ َٚجاٍ شيو أٚاِْٝٗ ايعخطؾ١ٝ بُٝٓا 

ؾٝ٘ اٱغطٜكٞ ٭ْ٘ نإ ٜطغِ ع٢ً اٱْا٤ َا يٛ نإ ضغِ ع٢ً غطح  ؾؿٌ

  "أًَؼ يٌ ٚمل ٜطاع ًَُؼ اـا١َ ٫ٚ طبٝعتٗا 

عٔ اـا١َ ٚاغتػ٬شلا  إٔ ( "1989)ٜٚصنط قُٛز ايبػْٝٛٞ 

إُاضؽ ٜػتطٝع إٔ ٜػتػٌ اـا١َ ٗ إْتاز أؾٝا٤ َؿٝس٠ ٚنٌ ٖصٙ 

. "٣ خٝاي٘ اـاَات عاز٠ تجرل َؿه٬ت يًٓاؾ٧ تتشس

 

ٖٚا غبل غٛف ٜتعطض ايباسح يتشًٌٝ ِاشز َٔ أعُاٍ  إْط٬قًاٚ

ايؿٓاٌْ ايتؿهًٌٝ ايصٜٔ قازِٖ ايتذطٜب ٱْتاز أعُاٍ بأزا٤ إبساعٞ 

 .خض اؿسّٟٖٛ ٖاضغ١ ايؿٔ ٗ ايعلٚط٬ق١ تؿه١ًٝٝ طٛضت َـ



  ؼًٌٝ ِاشز َٔ أعُاٍ ايؿٓاٌْ ايتؿهًٌٝ ٗ فاٍ ايتذطٜب

 

 إكس١َ : 

ٜعس فاٍ ايتذطٜب قٛضا ٖاَا يٲبساع ٫ٚنتػاب اـدلات إدتًؿ١ 

بططٜك١ عًُٝ٘ سٝح قازت فُٛع٘ َٔ ايتذاضب اييت انتػبت تكٓٝات 

َٚعاؾات كتًؿ١ ايع١ًُٝ اٱبساع١ٝ ايتؿه١ًٝٝ ظُٝع َػتٜٛات اػاٖاتٗا 

ؾكس تعسزت ا٫ػاٖات ٚإساضؽ ايؿ١ٝٓ ع٢ً َط ايعكٛض بتعسز ايتذاضب 

.   ناْت تكٛز اؿطاى ايتؿهًٝٞاييت

ؾهٌ ا٭عُاٍ اييت قازت اػاٖات َٚساضؽ كتًؿ١ ٗ ايؿٔ ايتؿهًٝٞ 

نإ غًٛى ايتذطٜب ايعٓكط ا٭غاغٞ ايصٟ اؾطظ اٱبساع ٗ تًو ا٭عُاٍ 

ٚزضاغ١ ٚؼًٌٝ تًو ا٭عُاٍ غٝهٕٛ يسٜٓا فُٛع١ َٔ ايط٣٩ اييت َٔ 

يٓادح ايصٟ خًـ اٱبساع ٗ خ٬شلا غٓتُهٔ َٔ ؾِٗ ايػًٛى ايتذطٜيب ا

َٚا  ايبشح اٗ ٖص يًباسحتًو ا٭عُاٍ ٚايصٟ غٝجطٟ ع١ًُٝ إُاضغ١ 

. تكسَ٘ َٔ خدلات كتًؿ١ يت١ُٝٓ ايؿهط ٚا٭زا٤ اٱبساعٞ

ؾػٓتعطض ٗ ٖصا اؾع٤ َٔ ٖصا ايؿكٌ جملُٛع١ َٔ ا٭عُاٍ ايتؿه١ًٝٝ 

َٛع١ نبرلٙ َٔ اييت نإ شلا ُٝع ٚانح ٗ اٱبساع ٚناْت ايكا٥س٠ ٕر

ؾػتتهُٔ قا١ُ٥ ا٭عُاٍ ايعسٜس َٔ ايُٓاشز ا٭عُاٍ أتت ع٢ً ْؿؼ ايٓٗر  

ايؿٗرل٠ ٕكتٓٝات إتاسـ َٔ ايؿٔ اؿسٜح ٚإعاقط ٭عُاٍ باضظ٠ ٭غاتص٠ 

أغطٛضٌٜ ٗ َباز٨ تاضٜذ ايؿٔ ِٚاشز اقٌ تكًٝسًا بٛاغط١ ؾٓاٌْٝ شا٥عٞ 

٠ بسأت يتٖٛا تكٓع سهٛضًا ايكٝت عإٝا ٚأخط٣ بٛاغط١ َٛاٖب ْاؾ٧

 (.9م)-دٝ٘ بٞ َٛضغإ تؿٝؼ-يٓؿػٗا 

ٖصٙ ا٫عُاٍ باتباع تٛظٜعٗا ٚؾكا ٕؿّٗٛ اْٛاع ايتذطٜب  ايباسحٚ غٝتعطض 

 .ايصٟ شنط ؾُٝا غبل 
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ؾايتذطٜب ٗ ايؿهط ٚ ٗ أغًٛب تطتٝب أٚ قٝاغ١ عٓاقط ايعٌُ  :-أ٫ًٚ

 َتعًكات تؿه١ًٝٝ ايؿين يًشكٍٛ ع٢ً سًٍٛ دسٜس٠ َٚبتهط٠ يًٛقٌ إٍ

أَطٜه١ٝ ٚيست ٗ ضٚغٝا عاّ )(3)ؾهٌ  "ْؿًػٕٛيٜٛع "ؾعٌُ  دسٜس٠

بًهػٝػ٬ؽ بايطباع١  -1966ا٫ْعهاؽ إتُسز ( 1899-1988

 ( اؿطٜط١ٜ ٚخؿب ٗ أطاض إّْٔٛٝٛ

ٜط إٛاز إهاؾ١ إٍ ٚايصٟ ؾٝ٘ ايتذطٜب قس ٜهٕٛ دع٥ٝا َجٌ ػطٜب تػٞ

ٜكٛز أٜها إٍ ايتػٝرل ٗ ق١ُٝ ايعٌُ ٜٚكبح ٚايصٟ زا٥ُا َا ايكٓازٜل 

َسخ٬ يتشسٜس أغايٝب ٚاْتكا٤ ٚتِٓٛٝ إتػرلات إدتًؿ١ اييت تططا٤ ع٢ً 

. ايعٌُ ايؿين 

إسس٣ أعِٛ ماتٞ  (يٜٛع ْؿًػٕٛ)تعتدل   (2008) "ضٟٚ ٚيٝعا"ؾكس أٚضز 

ايكطٕ ايعؿطٜٔ ٚقس شاع قٝتٗا ٗ َٓتكـ اـُػٝٓات  بأعُاٍ ؾ١ٝٓ 

َٔ قٓازٜل َهسغ١ ؼتٟٛ تٓػٝكات َٔ خؿب  َكًٛب ٚأدػاّ  َكٓٛع١

. بػايبٝتٗا َط١ًٝ بًٕٛ اغٛز نجٝـ َٛسس

ٚقس قاَت ٫سكًا بإناؾ١ َٛاز دسٜس٠ يعًُٗا َجٌ ب٬غتٝو ايًٛغاٜت 

. ٚايبًهػٝػ٬ؽ ٚا٭ّْٕٛٝٛ

. بُٝٓا استؿٛت بايكٝؼ اجملطز٠ ٚايكٓازٜل اييت استٛتٗا

عؼ عاٍ, ٚنإ ُٖٗا ايط٥ٝػٞ ٖٞ  قاَت ْؿًػٕٛ بتذُٝع إهْٛات

. ايع٬ق١ بٌ ايه٤ٛ ٚايٌٛ

ٚغٛا٤ ناْت ْػبت٘ دٖٛط١ٜ أٚ تصناض١ٜ ؾإٕ عٌُ ْؿًػٕٛ بايطغِ َٔ 

 "تعكٝسات٘ ايتؿه١ًٝٝ ٜسعٛ َؿاٖسٜ٘ يتؿشل نٌ نػط٠ مت١ٝ
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(  3) ؾهٌ ضقِ 

 يٜٛع ْؿًػٕٛ 

 ا٫ْعهاؽ إتُسز 

   

 

( 1959أَطٜه١ٝ ٚيست عاّ ) (4)ؾهٌ ٚٗ عٌُ آخط يًؿٓا١ْ َاٜا  ٜٓؼ ئ 

 ( .1987) 1ٚعًُٗا فُٛع١ ا٭ٚاْٞ ضقِ 

ٚغا١َ َٔ ايطقام ٚايعداز إهػٛض اغتطاع١ تهطٜؼ َؿّٗٛ ايتذطٜب 

ٗ ايؿهط بإغتدساّ خا١َ مل ٜعطف َٔ قبٌ اغتدساَٗا ٗ َجٌ تًو 

ا٫عُاٍ ٚبسا٥ٌ دسٜس٠ َٔ خ٬ٍ قٝاغتٗا يًدا١َ زاخٌ ايعٌُ ايؿين ؼت 

عٔ ايؿٓاْ٘  (2008)اض َٔ ايؿهط ايتذطٜيب ؾكس أٚضز ضٟٚ ٚ ٚيٝعا اٙ
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ؾذأ٠  "َاٜا ئ"سُٝٓا ناْت طايب١ ٗ داَع١ ٌٜٝ ا٭َطٜه١ٝ اؾتٗطت "

ٜتٓاّ ايكسا٢َ عٓسَا ؾاظت َػابك١ يتكُِٝ بٓا٤ ْكب تصناضٟ حملاضبٞ ف

ٗ ايعاق١ُ ٚاؾٓطٔ 

بٌ ايٓاس١ٝ تسَر )تعاٌَ تكُُٝٗا ايؿطٜس َع ايٓكب بكٛض٠ ػطٜس١ٜ 

تتُجٌ بايػطز إطٍٛ ) ٚأٜهًا بكٛض٠ ٚاقع١ٝ( اٱْؿا١ٝ٥ ٚايع٬ق١ با٭ضض

. ٭زلا٤ أبطاٍ اؿطب باؿؿط ع٢ً ايطخاّ

ٚبطغِ َٔ إٕ ايٓكب نإ دسيًٝا ٗ ايبسا١ٜ ؾاْ٘ أقبح َٔ ا٭نجط لاسًا 

. ع٢ً َػت٣ٛ ايعامل

ٚايعُاض٠  ُطغت ئ نُعُاض١ٜ ٚمات١ ٚأْتذت أعُا٫ً ند١ُ ٗ ايٓشت

. ٖٚٓسغ١ تكُِٝ إٓاٚط

 Container Series1 1تتأيـ فُٛع١ ا٭ٚاْٞ ضقِ

َٔ ظداز أخهط ايًٕٛ َعاز تسٜٚطٙ َٚٛنٛع ٗ قايب ضقاقٞ ٫َع ايًٕٛ 

 (.92م")ٜدلظ ع٢ً ؾهٌ قٛؽ أْٝل

 

 



 
105 

 

 

(  4) ؾهٌ ضقِ 

 َاٜا ٜٓر

 ظداز َهػٛض -ضقام -فُٛع١ أٚاْٞ  

 1987 

 

 

أَطٜهٞ ٚيس ٗ غٛاتُٝا٫ ) (5)ؾهٌ ْػٔ ٚؾطز زٚقس اعتُس ايؿٓإ  أٍ

ٚبأيٛإ ظٜت١ٝ  -1959-ٗ عٌُ عذ١ً ا٭يٛإ ( 1980-1903عاّ 

ع٢ً خٝـ ٗ ططٜك١ إْتاد٘ ٭عُاي٘ ع٢ً ايتذطٜب ٗ ا٭ِاٙ ٚايعٓاقط 

ٚايٓػل اي١ًْٝٛ ٚيهٔ بططم َسضٚغ١ َعتُسا ؾٝٗا ع٢ً َباز٨ ٚكططات 

أؾهاضٙ َٚعاز٫ت قسزٙ ,ؾأْتر أعُاٍ ؼٌُ ض١ٜ٩ دسٜس٠ ناْت 

ُتاظ أعُاٍ ( "2008)ايتذطٜب١ٝ ايكا٥س يتًو ا٭عُاٍ ؾٝٛضز ضٟٚ ٚيٝعا 

ايؿطز دٓػٔ بس٫٫ت ع٢ً ايجكاؾات ايكس١ّ ؾكس نإ َتِٝ بايؿؿطات 

. ٚإدططات ايبٝا١ْٝ ٚغرلٖا َٔ ايٛغا٥ٌ إػتدس١َ ٗ تِٓٛٝ ٚؾِٗ ايعامل
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ٍِٛ ايؿطز ٚبس٫ً َٔ إتباع ا٭ؾهاض ايتكًٝس١ٜ ٗ ا٭ِاٙ ٚتٓػٝل  ا٭يٛإ ْ

عٓاقط قسز٠ ٚؾل َباز٨ مت تبٓٝٗا َٔ تكّٛات ؾعٛب إاٜإ ٚكططات 

ايؿًو ٚإعاز٫ت ايطٜان١ٝ ْٚٛطٜات غٛت٘ اـاق١ با٭يٛإ َٔ بٌ َكازض 

. أخط٣

ّٛض أٜها فُٛع١ غعٜط٠ ٚاغتؿعاظ١ٜ َٔ ايكٛض ٚايبين ايذلنٝب١ٝ عٝح  ٚط

. أغؼ َٔ خ٬شلا ض٩ٜت٘ اؾسٜس٠ يًعامل

ٜٚط١ٜ ايطُٛس١ بكسض ٚؼٌُ ضغَٛات٘ ا١ًْٕٛ بهجاؾ١ ُبعسًا َٔ ايؿدا١َ ايتل

 (.76م")َا ٖٞ َب١ُٗ

 

 

(  5) ؾهٌ ضقِ 

 أيؿطز دٓػٔ

 عذ١ً أيٛإ

 1959أيٛإ ظٜت١ٝ ع٢ً خٝـ

( 1986-1921إٔاْٞ ) (6) ؾهٌ إٕ اغتدساّ ايؿٓإ دٛظٜـ بٜٛع 

ٕٛاز بػٝط١  َجٌ ا٫عتُاز ع٢ً ايًباز  ٗ ( بصي١ ايًباز)ٚبعٌُ ؾًع أْعٚؽ
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أعُاٍ  تتعًل بايؿهط ايؿين ٚإغكاٙ ؾًػؿت٘ ع٢ً تًو ا٭عُاٍ سٍٛ ايًباز 

إٍ ؾٞ شٚ ق١ُٝ ادتُاع١ٝ ٚظاز َٔ تًو ايك١ُٝ إٛنٛع ايصٟ تططم إيٝ٘ 

َاع١ٝ ٚايطقٞ قٓعت َٔ ايًباز ؾايبسي١ اييت اضتبطت بايطزل١ٝ ا٫دت

ايطخٝل ٚايصٟ ٜعين ايهجرل عٓس دٛظٜـ ؾػٝاز٠ بسي١ ايًباز تعين سٝا٠ 

دٛظٜـ اييت أنست ٚدٛزٙ نإْػإ ٚضغِ إٕ ا٭سساخ اييت َط بٗا 

دٛظٜـ ٖٞ اييت قازت٘ إٍ ػطٜب ايًباز ٚيهٔ اغتدساّ تًو اـا١َ ٗ 

. اؿكٝكٞ أططٚسات ٚأعُاٍ شات بعس ؾًػؿٞ ؾين ٖٛ ايتذطٜب

نإ دٛظٜـ بٜٛع ؾٓاًْا غاسطًا َٚعًًُا أنتؿـ ("2008)أٚضز ضٟٚ ٚيٝعا 

ايكؿات ايتش١ًٜٝٛ يًُٛاز ايبػٝط١ ٚا٫غتدساَات ايػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ 

. ٚنْٛ٘ ٖج٬ً ٚقانطًا  .يًؿٔ

أخذلع ؾدك١ٝ ؾاَا١ْٝ يٓؿط أؾهاضٙ ٚع٢ً غبٌٝ إجاٍ دصب ا٫ْتباٙ 

نطغٞ ٚؾطح ايؿٔ اؿسٜح ٭ضْب ز١َٝ أٚ بعطٚض َجٌ اؾًٛؽ ع٢ً 

. قها٤ ايًٌٝ َع ش٥ب أَطٜهٞ ٗ غطؾ١ َػًك١ َػط٢ ببطا١ْٝ يباز ؾك٘

إٕ اغتدساّ بٜٛع يهٌ َٔ ايًباز ٚايسٖٔ دا٤ أثط إْكاشٙ ٗ اؿطب ايعا١ٕٝ 

ايجا١ْٝ ع٢ً ٜس قطٌٜٚ غٝدلٌٜ بعس إٕ غكط١ ايطا٥ط٠ اييت نإ ٜكٛزٖا 

 إْكاشٙ بعس إٔ غط٢ ايكطٜٕٚٛ دػُ٘ بؿشِ تعطض ؿطٚم ؾسٜس٠ يهٔ مت

. اؿٝٛإ ثِ يؿٛٙ ببطاْٝات َكٓٛع١ َٔ َٛاز تؿب٘ ايًباز

 (.36م")ؾهًت ٖصٙ ايتذطب١ أغاؽ ؾًػؿت٘ اغتدساّ اٱٜكْٛات ٚإٛاز
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 (6)ؾهٌ ضقِ 

دٛظٜـ بٜٛع 

 بصي١ ايًباز

 

 اٱَهاْاتَٔ  ا٫غتؿاز٠أَا ايتذطٜب ٗ ايططٜك١ ٚايصٟ ٜعتُس ع٢ً  :-ثاًْٝا

ايتؿه١ًٝٝ يًدا١َ َٚؿّٗٛ ايتك١ٝٓ إػتدس١َ ٗ ططٜك١ َعاؾ١ ٖصٙ اـا١َ 

َهػٝهٞ ٚيس )(7)ؾهٌ ايؿٓإ غابطٌٜ أضٚظنٛ نُا ٬ْسٜ ٗ عٌُ 

يٛغا٥٘ كتًط١ -1998-8ٚ اغِ ايعٌُ ضغِ ع٢ً ايػبٛض٠ ضقِ (1962عاّ

ا٤ إٍ ؾايتذطٜب أقبح زل٘ َٔ زلات غابطٌٜ ٭ْ٘ غايبا َا جل 3/4ايٓػد١ 

ا٫غتعا١ْ بإٛاز اييت ٜعجط عًٝٗا أتٓا٤ ضس٬ت٘ ؾٓذس ٗ نٌ أعُاي٘ ايتػٝرل 
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إػتُط بتػرل اـا١َ إػتدس١َ , َٚٔ إُٝع أٜها ؾٝٗا ايتؿاعٌ ايسا٥ِ بٝٓٗا 

.  ٚبٌ إتًكٞ ايصٟ ٜجطٟ طاق١ ايعٌُ إتذسز٠

ٜعٌُ  غابطٌٜ اضٚظنٛ ايطساي١ إتشُؼ("2008)ؾكس أٚضز ضٟٚ ٚيٝعا 

بإٛاز إػتدس١َ ٗ اؿٝا٠ اي١َٝٛٝ ٜٚػتعٌ بإٛاز احمل١ًٝ اييت ٜعجط عًٝٗا 

. أثٓا٤ ضس٬ت٘ أٚ ٗ بًسٙ ا٭قًٞ إهػٝو

يتؿهٌٝ َٓشٛتات٘ ٚقٛضٙ ايؿٛتٛغطاؾ١ٝ ٚتطنٝبات٘ باٖتُاّ بايؼ بايكهاٜا 

ا٫دتُاع١ٝ  ٚايػٝاغ١ٝ نؿهط٠ ض٥ٝػ١ٝ يكٛاعس ايًعب١ ٜٛٚـ إؿّٗٛ 

. اتٝذٞ ايتكٛضٟ ٚايبكطٟ ٗ ضٚا٥ع٘ا٫غذل

تكّٛ ايعاب ايؿططْر ٚنط٠ ايطاٚي١ ٚنط٠ ايكسّ ٚايبًٝاضزٚ بٛٚٝؿ١ 

. ا٭زٚات اجملاظ١ٜ يًبشح ايؿًػؿٞ عٔ ايتٛاقٌ ٚايتؿاع٬ت ايبؿط١ٜ

تعتدل ايػبٛض٠ إسس٣ ا٭ؾٝا٤ ايطَع١ٜ اييت سٛشلا ايؿٓإ عدل عس٠ زضدات َٔ 

. ايتسخٌ

( 8ضغِ ع٢ً ايػبٛض٠ ضقِ )Blackboard Drowing 8ٗ يٛس١ 

ٜسعٛ إؿاٖس يًتؿاعٌ َع ايؿٓإ ٚغرلٙ َٔ إؿاضنٌ بتكِٝٝ إع٢ٓ يًكطع١ 

٣ ايتكُِٝ اشلٓسغٞ ايسا٥ِ ايؿ١ٝٓ َٔ خ٬ٍ ايهتاب١ أٚ ايطغِ عٌ

 (.106م")يًؿٓإ
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(  7) ؾهٌ ضقِ 

غابطٌٜ أضٚظنٛ 

 ضغِ ع٢ً غبٛض٠ 

1998 

 

اَطٜهٞ )  (8)ؾهٌ  أعُاٍ دٛيٝإ ؾٓابٌٚاغتدساّ إٛاز إبتهط٠ ٗ 

بعٌُ أطبام ٚأيٛإ ظٜت١ٝ ع٢ً خؿب ٚاييت ٚٗطت ظطا٥٘ ( 1951ٚيس عاّ 

ع٢ً غرل ايعاز٠ ٗ تًو ايؿذل٠ بتذطٜب٘ خاَات َٚٛاز دسٜس٠ اؾطظ ْؿاٙ ؾين 

ٗ شايو ايٛقت  ؾايتذطٜب إطًل قس ٜهٕٛ ْٛاٙ يطاق٘ إبساعٝ٘ ٚسًٍٛ 

تػٝرل فُٛع٘ َٔ ايجٛابت زاخٌ اطط َٚؿاِٖٝ تؿهًٝٝ٘ َبتهطٙ يتبسٌٜ ٚ

. قسزٙ عجا عٔ أغايٝب ٚتكٓٝات دسٜس٠ تجطٟ ايؿٔ
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ع٢ً ْطام نبرل باغتدساّ  "دٛيٝإ ؾٓابٌ"اؾتػٌ " 2008أٚضز ضٟٚ ٚيٝعا 

ٚاؾتٗط ٗ باز٨ ا٭َط بطغَٛات٘ إكٓٛع١ .َٛاز َبتهط٠ ٚعؼ ضَٚاْػٞ

. ٜط٠َٔ أطبام َهػٛض٠ ٚآ١ْٝ ع٢ً ضنا٥ع خؿب١ٝ نب

ٚعهػت ايهجاؾ١ ايٛدسا١ْٝ ٚإعاؾ١ ايبطٛي١ٝ اييت أناؾٗا ايؿٓإ ع٢ً 

. أعُاي٘ َا اَتاظت ب٘ ا٭عُاٍ ايؿ١ٝٓ ايتكٛض١ٜ ٚا٫ختعاي١ٝ ٗ ايعكس إانٞ

. ٚغاعست ع٢ً زؾع ايٓؿاٙ ايعخِ يعامل ايؿٔ ٗ ايجُاْٝٓات

ٚبؿهٌ طٛاٍ َػرلت٘ ا١ٕٝٓٗ ( يٛسات أطبام)ٚاغتُط ؾٓابٌ  ٗ ابتهاض 

أغاغٞ قٛض يٛدٛٙ ا٭قسقا٤ ٚايعا١ً٥ ٚؾدكٝات َٔ عامل ايؿٔ نُا 

اغتدسّ قطع نبرل٠ َٔ ا٭ْػذ١ ايكٓاع١ٝ ٚؾاؾات إػطح ايهابٛنٞ 

. ٚزعاَات أخط٣ غرل َأيٛؾ١ ٗ ضغَٛات٘. ايٝاباْٞ

بابتهاض ا٭ؾ٬ّ اييت تططقت إٍ  "ؾٓابٌ"ٚخ٬ٍ عكس ايتػعٝٓات بسأ 

 ايؿٓاٌْ ٗ ايعامل إعاقط َٔ ؾِٝٗايساؾع اٱبساعٞ ٚسٝا٠ 

Before Night Falls  ٚ Basquiat("118م.) 
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(  8) ؾهٌ ضقِ 

دٛيٝإ ؾٓابٌ 

 أطبام ٚأيٛإ ظٜت١ٝ ع٢ً خؿب

 

( 1938أَطٜه١ٝ ٚيست عاّ) (9) ؾهٌ  "بطاٜؼ َاضزٕ"ٚقس ضنع ايؿٓا١ْ 

. أيٛإ ظٜت١ٝ ٚسلع١ٝ ع٢ً خٝـ-1970-1ٗ ايعٌُ َٔ َٓعٍ بٛب ضقِ 

ع٢ً ايعٓاقط ا٭غاغ١ٝ يًٕٛ ؾداض ػاضب٘ ٱهاز خكا٥ل َبتهطٙ 

يًًُُؼ َٔ خ٬شلا أْتر فُٛع٘ َٔ أعُاي٘ إتُٝع٠ بسَر ا٭يٛإ َٚعز 

ٚغا٥٘ يْٛٝ٘ نا٭يٛإ ايعٜت١ٝ َع ا٭يٛإ ايؿُع١ٝ يٝتػرل َؿّٗٛ ٚخكا٥ل 

. تًو ا٭يٛإ بعس ايسَر
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ايعايٞ يًؿٓإ َع قسضت٘  َٔ خ٬ٍ زَر اؿؼ("2008)ٜكٍٛ ضٟٚ ٚ ٚيٝعا 

ايسقٝك١ ع٢ً ايتؿهٌٝ أْتر بطاٜؼ َاضزٕ عس٠ أعُاٍ ؾ١ٝٓ ٖٝع٠ َٔ 

يٛسات ٚضغَٛات َٔ يٕٛ ٚاسس ٗ بساٜات٘ إٍ يٛسات أنجط سساث١ تسَر 

. أيٛإ َتعسز٠

ٚٗ ْهر عُطٙ ايؿين ٗ ايػتٝٓات عٓسَا ؾتشت اؿطن١ ايتذطٜس١ٜ 

. ايتعبرل١ٜ ايططٜل ؾٌٝ دسٜس

اضزٕ ؾٓ٘ إٍ ايعٓاقط ا٭غاغ١ٝ يًٕٛ ٚإًُؼ يٝبتهط بكٛض٠ اختعٍ ّ

. دسٜس٠ َػتدسًَا اقٌ َا ٖٛ َطًٛب َٔ ا٭زٚات ايهطٚض١ٜ

ٚقس طٛض طٝؿًا ٖٝعًا َٔ أيٛإ كؿؿ١ تتهٕٛ َٔ َعٜر َٔ ا٭يٛإ ايعٜت١ٝ 

. ٚايؿُع١ٝ ضغِ بٗا ع٢ً أيٛاح غايبًا َا تهٕٛ فُع١ ٗ عٌُ ٚاسس

َاضزٕ اٖتُاًَا ٗ ؾٔ اـ٘ ا٭غٟٝٛ ٚايصٟ تطْ٘  َٚع تطٛض عًُ٘ أبس٣

إٍ ػطٜس أنجط تعبرلًا َٚكؿٛؾات ؾٓٝ٘ َٔ اـطٛٙ إطغ١َٛ ع٢ً 

 (.94م")أضنٝات كؿؿ١ ايًٕٛ ٚباغتدساّ ْطام أيٛإ أنجط س١ٜٛٝ
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(  9) ؾهٌ 

بطاٜؼ َاضزٕ 

 َٔ َٓعٍ بٛب

 أيٛإ ظٜت١ٝ ٚسلع١ٝ ع٢ً خٝـ

1970 

 

 

ٚايتذطٜب ٗ تػٝرل ايػطح ايتكًٝسٟ َٔ ايكُاف ٚاـؿب بايطغِ ع٢ً 

 (10)ؾهٌ أغطح دسٜس٠ نإ ايساؾع ٚضا٤ ؾٗط٠ نٝح ٖاضْؼ 

ٚايصٟ أعط٢ عُكا ؾهطٜا يٲعُاٍ ( 1990-1958أَطٜهٞ ٚيس عاّ )

يتذعٌ َٓ٘ َتع٘ ؾٓٝ٘ ٗ إُاضغ١ ٚٗ ايتًكٞ ؾططم ايتذطٜب ٗ ْٝع 

. ز٠ َٔ ايتعبرل ايؿينْٛاسٝ٘ قس ىًل ساي٘ دسٟ
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ط٤٬ ع٢ً َعسٕ ٜكٍٛ عٓ٘  ضٟٚ ٚيٝعا  -1981-ب٬ عٓٛإ : اغِ ايعٌُ

شاع قٝت نٝح ٖاضْؼ ٗ بسا١ٜ ايجُاْٝٓٝات َٔ ٚضا٤ ضغَٛات٘ " (2008)

اؾساض١ٜ ٗ َذلٚ َس١ٜٓ ْٜٝٛٛضى ٚغطعإ َا تطدِ أؾهاي٘ اجملطز٠ إؿع١ُ 

 -زضإ ٚا٭دٗع٠ ٚا٬ٕبؼباؿ١ٜٛٝ ٚا٭ؾهاٍ ايبٝا١ْٝ ع٢ً اـٝـ ٚاجل

. أٟ نٌ غطح َتٛؾط قازؾ٘

بسأ عًُ٘ ٜؿل ططٜك١ إٍ قا٫ت ايعطض ٚأقبح خ٬ٍ ٚقت قكرل ضَعًا 

. يؿٔ ايجُاْٝٓٝات

نإ ايتٛاقٌ َع اؾُٗٛض عا٬ًَ أغاغًٝا ٗ سٝا٠ ٖاضْؼ ايع١ًُٝ ٖصا 

. ٚباٱناؾ١ إٍ أعُاي٘ ايؿطٜس٠

َٓشٛتات ٚدساضٜات تٓاٚيت قهاٜا عٌُ َع ؾباب اجملتُع احملًٞ ٱْتاز 

. ادتُاع١ٝ ق١ًٝ ٚزٚي١ٝ ٚٚقًت ؾُاٖرل ٚاغع١

ٖٚٞ َعٜر ضا٥ع َٔ ايجكاؾ١ ايؿعب١ٝ ٚايؿٔ  -تططقت أعُاٍ ٖاضْؼ

ٚقت شات٘ َتع٘ أغاغ١ٝ إٍ إػا٥ٌ اؾسي١ٝ ٗ ظَٓ٘ ٚبٝٓت ٗ اٍ -ايطؾٝع

. "ٗ اؿٝا٠
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(  10) ؾهٌ ضقِ 

نٝح ٖاضْؼ 

 ب٬ عٓٛإ

 ع٢ً َعسٕط٤٬ 

1981 

 

 (11)ؾهٌ  ٚيٝؼ َٔ ايػطٜب عًٝٓا إزضاى أ١ُٖٝ ايؿٓإ زإ ؾ٬ؾٌ

ٚططس٘ ايؿين ٗ عٌُ ْكب تصناضٟ ( 1996-1933أَطٜهٞ )

 2/5ْػد١ ( ؾػؿٛض١ٜ)أنٛا٤ ؾاقع١  -1967-43يؿ٬زَرل تايٌ ضقِ 

باغتدساّ أْابٝب ايه٤ٛ ؾكس نػط ايهجرل َٔ ايكٛاعس ٚايتكايٝس ايؿ١ٝٓ 

ٙ خا١َ سسٜج٘ ٚططٜك١ تٛٚٝؿٗا بصاتٗا ندا١َ مت ؾعٓس ؾ٬ؾٌ باغتدساّ

ػطٜب اـا١َ أٚضز ػطٜب ٗ ايؿهط   
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ٚقس تطق٢ اـا١َ عٔ نْٛٗا أزا٠ يًتعبرل يتكبح ٖٞ ايتعبرل بصاتٗا ٗ َجٌ 

أعُاٍ ؾ٬ؾٌ   

طٛض زإ ؾ٬ؾٌ َؿاِٖٝ ؾ١ٝٓ َػتدسًَا ُسٜسات ("2008)أٚضز ضٟٚ ٚيٝعا 

. ؾػؿٛض١ٜ َتٛؾط٠ ػاضًٜا ٱْتاز أعُاٍ ؾ١ٝٓ به٤ٛ إيهذلْٚٞٚأْابٝب ن٤ٛ 

باغتهؿاف اـكا٥ل ايطزل١ٝ ٚاٱؾاضات اجملاظ١ٜ ا٬ٕظ١َ يًه٤ٛ أْتر 

ؾ٬ؾٌ َٓشٛتات ٚتطنٝبات بػٝط١ يهٔ َتطٛض٠ 

أعتدل سباب١ ن٤ٛ ايؿػؿٛض ٚقاعس٠ إجبت١  1963ٚٗ ؿ١ٛ إشلاّ ٗ عاّ 

. ع٬ًُ ؾًٓٝا َتها٬ًَزضد١ تؿهٌ  45ع٢ً دساض بعا١ٜٚ 

بٗصا ايعٌُ أنس ؾ٬ؾٌ ع٢ً غًط١ ايؿٓإ يتشسٜس َا ٖٛ ايؿٔ ٚنػط 

. ايتكًٝس ٱهاز َٛاز دسٜس٠ يًٓشت

ٖٛ تكسٜط يًؿٓإ ايطٚغٞ  43ايٓكب ايتصناضٟ يؿ٬زَرل تايٌ ضقِ 

ا٭غطٛضٟ ايصٟ نإ َٔ أؾٗط أعُاي٘ ْكب تصناضٟ َعُاضٟ وتؿٞ 

 (.52م")بايجٛض٠ ايطٚغ١ٝ
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(  11) ؾهٌ ضقِ 

 زإ ؾ٬ؾٌ 

 ْكب تصناضٟ يؿ٬زّرل تايٌ

 (ؾػؿٛض١ٜ)أنٛا٤ ؾاقع١ 

1967 
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  ٚايتذطٜب ٗ ايُٓ٘ ايتكُُٝٞ ٚٗ غًٛى تٓؿٝص ايعٌُ ايتؿهًٝٞ ٚؾطق١

ٚؼطٜهٗا ٚتُٓٛٝٗا ٚتطتٝبٗا بؿهٌ غرل َأيٛف ( ايٛسس٠)تػٝرل ايؿهٌ 

 (12)ؾهٌ  َاضنٛؽ ضٜتعٌَ ايؿٓإ  عٙ ٗ ٚنُا ٬ْح ٚغا١َ كتًؿ١

خؿب . ْاقٌ سطن١. غبٛىاملزٜس احلَٔ  ْؿص( 1941غٜٛػطٟ ٚيس عاّ)

هعٌ ايؿٓإ  ("2008)ؾٝكٍٛ  عٓ٘ ضٟٚ ٚيٝعا  3/6ْػد١. ٚأغاؽ

ايػٜٛػطٟ َاضنٛؽ ضٜتع ايتذطب١ إباؾط٠ إيعا١َٝ يًتكسٜط إعٟٓٛ ٭عُاي٘ 

. ايؿ١ٝٓ

ايٛدٛز١ٜ يٲزضاى ايبكطٟ  ايطبٝع١ -ٚتأتٞ قسض٠ ايعكٌ ع٢ً ؾِٗ َا ٜطاٙ 

أغاغًا يٮعُاٍ إتٓٛع١ ٚإتُٝع٠ ٗ عامل إٓشٛتات  -ايتكٛضٟ

. ٚايذلنٝبات ايؿ١ٝٓ

ٚا٭عُاٍ ع٢ً ايٛضم ٜٚعس عٌُ ضٜتع ايؿين َعكسًا ٚدصابًا ٚنجرلًا َا ٜتطًب 

َٔ إؿاٖس ايٓٛط إٍ ايعٌُ َٔ عس٠ ظٚاٜا كتًؿ١ يط١ٜ٩ نٝؿ١ٝ تػرلٙ َٔ 

. ِ٘ إٍ أخط

ؾع٢ً غبٌٝ إجاٍ تتشطى قٛض٠ داْب١ٝ يًطأؽ َٔ ا٭غؿٌ إٍ ا٭ع٢ً ثِ 

(. ْعِ) يتكبح ( ٫)ضأغًا ع٢ً عكب ٚتتػرل َٓشٛت١ َٔ ا٭غ٬ى َٔ ن١ًُ

بُٝٓا ٜتذٍٛ إؿاٖس سٍٛ ا٭عُاٍ ٚتعتدل أٚضام ا٭ؾذاض ٚا٭غكإ 

ؽسَٗا ضٜتع ٚايدلْٚع ٚايٛضم إك٣ٛ ٚإطاٜا بعهًا َٔ إٛاز ايبػٝط١ اييت ٜؼ

. ٗ إبساعات٘ ٚتطنٝبات٘ ايؿ١ٝٓ إص١ًٖ

 ".ايؿين تٓاقض عُك٘ ايبكطٟ ٚايؿهطٟإٕ ايطبٝع١ إطس١ يعٌُ ضٜتع 
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( 12)ؾهٌ ضقِ 

 َاضنٛؽ ضٜتع

 سسٜس َػبٛى

 

 

-1923أَطٜهٞ ) (13)ؾهٌ  "ضٟٚ يؿتٓؿتأٜ"ٚ ٜهؿٞ ايؿٓإ 

ؾأ١ُٖٝ ٕ ٜهٕٛ َ٪غؼ يًؿٔ ايؿعيب ٕ قازٙ ايتذطٜب ٭أب( 1997

ايتذطٜب ٚاحملا٫ٚت اييت ٜٓتذٗا ايؿٓإ تٗسف إٍ انتؿاف سًٍٛ ٚقٛاعس 

دسٜسٙ يًبٓا٤ ٚايتشطض َٔ اؿًٍٛ ايتكًٝس١ٜ يًتؿهٌٝ يًٛقٍٛ إٍ ؾٔ أنجط 

ط٬ق٘ ٚسساث١ ٚإبساع 
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ؾتذطب١ يؿتٓؿتأٜ ٗ ضَٛظ ٚعٓاقط أعُاي٘ إطتهع٠ ع٢ً إهاز سًٍٛ 

ٚسًٞ َعُاضٜ٘ ٱخطادٗا بإؾطاظات يعٓاقط َػتكا٠ َٔ قٛض ؾٛتٛغطاؾٝ٘ 

 .دسٜس٠ ت٪نس أ١ُٖٝ ايتذطٜب يًبشح عٔ إَهاْات بؿهٌ َا

أيٛإ ظٜت١ٝ َٚاغٓا  -1971-3قطع١ سا٥ط١ٝ ظخطؾٝ٘ ضقِ : ٚٗ ايعٌُ

نُ٪غؼ يًؿٔ ايؿعيب ٗ غ١ٓ ٚاسس ("2008)ع٢ً خٝـ ٜكٍٛ ضٟٚ ٚيٝعا 

اّ ضغَٛات ٖعي١ٝ بإْتاز ايًٛسات ايعٜت١ٝ باغتدس ٚغتٌ بسأ ضٟٚ يؿتٓؿتأٜ

  Benday  dots ٚإع٬ْات قشؿ١ٝ زافًا ططٜك١ ايطباع١ بٓكاٙ بٓسٟ

ٚايبٓٛٙ ايهجٝؿ١ ٚبايْٛات اؿٛاض إػتدس١َ ٗ ايطغَٛات َٚٔ خ٬ٍ 

. ططٜك١ عطن١ ايتٗه١ُٝ دًب قٛضًا َٔ اؿٝا٠ اي١َٝٛٝ إٍ سكٌ ايؿٔ

أعُاٍ َٚع ْهٛز ؾٓ٘ اغتدسّ يؿتٓؿتأٜ قٛضًا َٔ َكازض أخط٣ َجٌ 

. ؾٓاٌْ َؿٗٛضٜٔ تتُٝع باـؿ١ ٚايعُل ٗ ْؿؼ ايٛقت

َٔ غًػ١ً ايعخاضف  1ٜٚؿاض ٖٓا إٍ ايكطع١ اؿا٥ط١ٝ ايعخطؾ١ ضقِ 

. إعُاض١ٜ شلصا ايؿٓإ

ايكطع اؿا٥ط١ٝ ايعخطؾ١ تتٛادس ع٢ً ٚادٗات إباْٞ ٚتتأيـ َٔ :٬َس١ٛ)

(. س١ًٝ َعُاض١ٜ ٚإؾطٜع ٚطٓـ

ٜػتدسّ قٛض ؾٛتٛغطاؾ١ٝ ٕباْٞ ن٬غٝه١ٝ  إٕ ٖصا ايعٌُ يًؿتٓؿتأٜ

 (.90م")بايكطب َٔ ٍٚٚ غذلٜت ٗ دٓٛب َاْٗاتٔ
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(  13) ؾهٌ ضقِ 

 ضٟٚ يؿتٓؿتأٜ

 قطع١ سا٥ط١ٝ ظخطؾ١ٝ

1971 

 

ايصٟ ( 1930ٚيس عاّ -أَطٜهٞ) (14)ؾهٌ  آَا ايؿٓإ  داغدلدْٛع 

عٔ اغتُط ٗ ط١ًٝ عطا٥٘ ايؿين بايتؿطز بعس إٔ غًو ططٜل كتًـ 

ا٫ْطباعٌٝ ايتذطٜسٌٜ يٝبتسع َػاض خام ب٘ ٚمل ٜكـ عٓس ٖصا اؿس بٌ 

اغتُط بايتذسٜس باغتُطاضٙ ٗ ايتذطٜب ؾهًُا اغتُط ايتذطٜب عٓس ايؿٓإ 

. اغتُط َع٘ ايعطا٤ إتذسز

طبع١ -1960-9ٗ ايعٌُ َٔ قؿط إٍ  (2008)ٜكٍٛ ضٟٚ ٚيٝعا 

 3/15سذط١ٜ ع٢ً ٚضم, ْػد١ 

ايؿٓاٌْ ا٭َطٜهٌٝ ٗ دًٝ٘ ؼطض داغدل دْٛع َٔ  بكؿت٘ اسس أؾٗط"

١ُٖٓٝ ا٫ْطباع١ٝ ايتذطٜس١ٜ ٗ اـُػٝٓٝات يٝبتسع َػاضٙ اـام 

َػتٛسًٝا َٔ ا٭عُاٍ ايؿ١ٝٓ إٓذع٠ ٕاضغٌٝ زٚ ؾاَب ٚؾًػؿ١ يٛزٜؼ 

. ٚتالٓؿتأٜ

بسأ بابتهاض ايطغَٛات يًعًِ ا٭َطٜهٞ ٚاـطا٥٘ ٚا٭ٖساف ٚا٭ضقاّ َع 

. ّ َٗٛٚؽ باؿطؾ١ ٚا٭غًٛباٖتُا
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أشًٖت ططٜكت٘ ا٫بتهاضٜٔ عطض قٛض َٔ ا٭ؾهاض اي١َٝٛٝ ايعا١َ ٚا٭ٚي١ٝ 

بأغًٛب تعبرلٟ ْٗٛضًا أعتاز ع٢ً ايبعس ايػٝهٛيٛدٞ ٗ سطن١ ايؿٔ 

. ا٫ْطباعٞ ايتذطٜسٟ

ٖٗس٠ً ايططٜل بصيو أَاّ ايؿٔ ا٭َطٜهٞ ايؿعيب ٚٗ ايػٓٛات ايتاي١ٝ 

٤ ْٗٛضٙ بإغذلاتٝذ١ٝ َتذسز٠ َٚٛانٝع دسٜس٠ َا ٗ اغتُط دْٛع بإثطا

. شيو ٚٗٛض ايعٓاقط ايؿ١ٝٓ اـاق١ اييت تعّبط عٔ ايػرل٠ ايصات١ٝ

ٚاٍ داْب ايكٛض ايعٜت١ٝ ٚايطغَٛات ٚإٓشٛتات أزخٌ دْٛع عٓكطًا ٖاًَا 

 (.78م")ٗ قٓاع١ إطبٛعات
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(  14) ؾهٌ ضقِ 

 داغدل دْٛع

 قؿط إٍ تػع١

 طبع١ سذط١ٜ ع٢ً ٚضم 

 

 

 

-1903أَطٜهٞ ٚيس عاّ ) (15)ؾهٌ أعُاٍ ايؿٓإ أزٚيـ غٛتًٝب 

تعتدل َٔ ا٭عُاٍ اييت قازت اؿطن١ ا٫ْطباع١ٝ ايتذطٜس١ٜ اييت ( 1974

أًُٖت ايككس ٚا٫عتُاز ع٢ً ايتكًٝس١ٜ بايتشطض ٚايعؿ١ٜٛ ٚيهٔ ايك١ُٝ 
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زت بعٜاز٠ ايتذطٜب ايؿ١ٝٓ ٱعُاٍ غٛتًٝب ٫ تكـ عٓس ٖصا اؿس بٌ ظا

ٚظٜاز٠ ايتبػٝ٘ بإظاي١ ايعٓاقط ٚا٫عتُاز ع٢ً ايكٝؼ اي١ًْٝٛ ٚا٭يٛإ ايٓك١ٝ  

أيٛإ ظٜت١ٝ ع٢ً -1964-ٗ عًُ٘ انططاب  (2008)ٜكٍٛ ضٟٚ ٚيٝعا 

نإ أزٚيـ غٛتًٝب عهًٛا َ٪غػًا ؿطن١ ا٫ْطباعٌٝ ايتذطٜسٌٜ "خٝـ

ايٓابع َٔ اي٬ٚعٞ زٕٚ ٖٚٞ سطن١ أَطٜه١ٝ أٜست اٱبساع ايعؿٟٛ 

. ا٫عتُاز ع٢ً اشل١٦ٝ ايتكًٝس١ٜ

طٛض غٛتًٝب َؿاِٖٝ تًٜٛٔ ؾطٜس٠ َٔ إٓشٛتات ٚايطَٛظ إطتب١ ع٢ً ؾهٌ 

. ؾبهات تػ٢ُ ايهتاب١ بايكٛض ٚإػتأق١ً َٔ ا٭غاطرل اٱغطٜك١ٝ

ٚخ٬ٍ ايػٓٛات ايعؿطٜٔ اييت تًت أظاٍ ْٝع ايعٓاقط ايتُج١ًٝٝ َٔ عًُ٘ 

. َػتهؿؿًا عٛض عٔ شيو ٚغا٥ٌ ايكٝػ١ ٚايًٕٛ ايٓكٌٝتسضهًٝا 

اييت ٚٗطت أ٫ًٚ ٗ َٓتكـ (    Burst)ٚأتاست ي٘ ضغَٛات٘ ا٫ْؿذاض

ْطاقًا َعدلًا ٚاغعًا ( ا٫نططاب)  Turbulenceاـُػٝٓٝات ٚتهُٓت

. ٜتسضز َٔ ايؿ٪ّ إٍ ا٫ستؿاٍ

ايكٝؼ ايعًٝا تطنع اٖتُاَ٘ ايط٥ٝػٞ ع٢ً ايتبأٜ ايبٟٓٝٛ ٚايعاطؿٞ بٌ 

 (.60م")ٚايػؿ٢ً ٗ تطنٝبات تؿرل إٍ إٓاٚط ايطبٝع١ٝ
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(   15) ؾهٌ ضقِ  13عٌُ ضقِ 

 ايؿٓإ ازٚٚيـ غٛتًٝب اَطٜهٞ                                     

 1974 -1902ٚيس عاّ                                        

 (16)ؾهٌ دإ زٚبٛؾٝ٘ ٚإٕ تهاٌَ ايتذطب١ ٚتؿطزٖا عٓس ايؿٓإ 

( 1985-1901ؾطْػٞ )

زٖإ ايؿٌٓٝ ع٢ً خٝـ -1966( -زضز إسخٌ)إٓعٍ ايطابع : ٚٗ ايعٌُ

قازْٞ إٍ إزضاى أ١ُٖٝ َا ٜكّٛ ب٘ ؾايتؿطز ٗ ايططح ايتؿهًٝٞ ٚغًو 

َػًو دسٜس ٗ اغتدساّ اـا١َ عٓسٙ اخص َٓش٢ أخط ضغِ ايتأثرل ايهبرل 

ايػطب١ٝ ٚتٛٚٝؿ٘ َٛاز دسٜس٠ ٗ ضغَٛات٘  ايصٟ تػٛق٘ عًٝٓا ايتذطب١

ٚأعُاي٘ ايٓشت١ٝ دعٌ َٓ٘ ؾٓإ بأغًٛب َتؿطز ٜػذلعٝٓا ا٫ْتباٙ يتًو 

ا٭عُاٍ ؾُسخٌ ايتذطٜب ٗ اـا١َ ٜعٜس عٓكط ايتؿٜٛل ٕؿاٖس٠ تًو 

ا٭عُاٍ نطبٝع١ إْػاْٝ٘ ٜاغتٜٗٛٗا ايتذسٜس  

٠ ايتعبرل١ٜ يًؿٓاٌْ غع٢ زٚبٛؾٝ٘ َتأثطًا بايػِ" (2008)أٚضز ضٟٚ ٚيٝعا 

ايبسا٥ٌٝ ايبػٝطٌ إٍ بح اؿ١ٜٛٝ ٚايعؿ١ٜٛ ٗ ضغَٛات٘ َٚٓشٛتات٘ 

. َٚطبٛعات٘
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بتكًل ؾدكٝات٘ أٚ   Art brutأؾتٗط أغًٛب٘ ايصٟ ازلاٙ ايؿٔ اـاّ 

إؿاٖس اؿهط١ٜ ٱٜهاسات ؾػًت بؿهٌ بػٝ٘ بطٜؿ١ قًك٘ ٚكططات 

. ايػطٜاي١ٝأيٛإ بػٝط١ َٚجرل٠ ٚاييت تأثطت باؿطن١ 

نإ عٌُ زٚبٛؾٝ٘ ػطٜبًٝا إٍ سٍس بعٝس ٚقس أَٔ إٔ ايكٝػ١ هب إٔ تٓتر 

َٔ إٛاز ٫ إٔ تؿطض عًٝٗا َٔ أدٌ شيو ساٍٚ ا٫غتػٓا٤ عٔ ايعازات 

ايؿ١ٝٓ إػتكا٠ َٔ ايػطب ٚبسأ ٜٛٚـ َٛاز َٓٛع١ ع٢ً غطح ضغَٛات٘ 

إٔ إٛاز ايبػٝط١ ناؿك٢ أٚ اؾل أٚ ايطٌَ ٚست٢ اؿطاّ   .َٚٓشٛتات٘

 (.50م")ٗ ايؿاضع تػِٗ ٗ أغًٛب زٚبٛؾ١ٝ إكٛض
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 دإ زٚبٛؾٝ٘ 

( 16)ؾهٌ ضقِ  14عٌُ ضقِ
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 ٕبشح  ايجايحا

 َٓٗذ١ٝ ٚادطا٤ات ايبشح

ؼًٌٝ ِاشز َٔ أعُاٍ ايؿٓاٌْ ايتؿهًٌٝٝ ٗ فاٍ : أ٫ٚ 

 ايًسا٥ٔ ايكٓاع١ٝتٛٚٝـ  

 

 ١ٜ َٔ تٛٚٝـ خا١َ ايًسا٥ٔ نذع٤ أغاغٞ وكل ا٭ٖساف ايؿهط

 . اغتدساَٗا

 يًتؿهٌٝ تٛٚٝـ خا١َ ايًسا٥ٔ ٕطْٚتٗا ٚطٛاعٝتٗا . 

  ايتهٓٛيٛدٞ تٛٚٝـ خا١َ ايًسا٥ٔ ٕٓاغبتٗا يًتطٛض. 

 عاي١ٝ تٛٚٝـ خا١َ ايًسا٥ٔ ٕا شلا َٔ ق١ُٝ ي١ْٝٛ . 

 ؾؿاق١ٝ عاي١ٕٝ ايًسا٥ٔ ع٢ً ٱَها١ْٝ اؿكٍٛ ّ تٛٚٝـ خا١َ . 

 ٕتٛٚٝـ خا١َ ايًسا٥ٔ ٕا شلا َٔ خؿ١ ٚظ . 
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ؼًٌٝ ِاشز َٔ أعُاٍ ايؿٓاٌْ ايتؿهًٌٝٝ ٗ فاٍ تٛٚٝـ  ايًسا٥ٔ 

 ايكٓاع١ٝ

 :قس١َامل

أقبشت تػتدسّ ايًسا٥ٔ ندا١َ أغاغ١ٝ ٗ ايعٌُ ايتؿهًٝٞ َع تساٚشلا 

ٗ اؿٝا٠ اي١َٝٛٝ ٚاظزٜاز ا٫ضتباٙ بٌ ايؿٔ ٚايتهٓٛيٛدٝا اؿسٜج١ 

ٚاعتدلاٖا دع٤ َِٗ ٗ سٝاتٓا ٖٚٓاى َٔ ايؿٓاٌْ َٔ اغتدسّ ايًسا٥ٔ بططم 

َٚعاؾات كتًؿ١ غٛا٤ نعٓاقط أغاغٝ٘ أٚ نعٓكط َػاعس ٱْتاز 

عٌُ ايؿين أٚ شلسف بعض اٱَهاْات ايتؿه١ًٝٝ ٚايكؿات اييت ٫ تتٛؾط اٍ

جملُٛع١ َٔ ا٭عُاٍ ايتؿه١ًٝٝ  ايباسحإ٫  ٗ ايًسا٥ٔ ٚغٛف ٜتعطض 

يؿٓاٌْ َؿٗٛضٜٔ أٚ ِاشز َٔ أعُاٍ يؿٓاٌْ َعاقطٜٔ بايتشًٌٝ سػب 

اٱَهاْات ايتؿه١ًٝٝ اييت ُٝعت بٗا ايًسا٥ٔ ايكٓاع١ٝ ٚسػب أٖساف 

 :ٚؾكًا ٕا ًٜٞٚٝـ ايًسا٥ٔ نُٔ ايعٌُ ايتؿهًٝٞ خساّ ٚتٛاغت

تٛٚٝـ خا١َ ايًسا٥ٔ نذع٤ أغاغٞ وكل ا٭ٖساف ايؿهط١ٜ َٔ  .1

 .اغتدساَٗا

سٝح إٔ اـا١َ ُجٌ زٚضًا باضظًا ٗ ايعٌُ ايتؿهًٝٞ باعتباضٖا أسس 

ايعٛاٌَ ا٭غاغ١ٝ ٗ بٓا٤ ايعٌُ ايؿين يصا نإ ع٢ً ايؿٓإ إٔ ٜػتشسخ 

تكٓٝات دسٜس٠ وكل َٔ خ٬شلا أؾهاض دسٜس٠ ٚتطًعات تؿٛم خاَات ٚ

إَهاْات اـاَات ايتكًٝس١ٜ , ٚتعس ايًسا٥ٔ َٔ اـاَات ايػرل تكًٝس١ٜ اييت 

ٚٗطت ٗ ايعكط اؿسٜح ٚأسسثت ثٛض٠ ٗ إَهاْات ايتؿهٌٝ ايؿين 

 .ٚؾتشت آؾام ٗ ايتعبرل مل تهٔ َٛدٛز٠ َٔ قبٌ
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ايؿٔ ع٢ً ضب٘ اٱبساع  بتهٓٛيٛدٝا ايعكط ٚقس أنس ايهجرلٕٚ َٔ ٖاضغٞ 

َجاٍ شايو اعتُاز إسضغ١ ايبٓا١ٝ٥ ع٢ً اغتدساّ خا١َ ,ي٬غتؿاز٠ ايسا١ُ٥ بجُاضٖا 

ايب٬غتٝو ٗ ايتعبرل عٔ أؾهاضِٖ ,ْٚط٣ ٗ عًٌُ َٔ فُٛع١ ايًسا٥ٔ إطٗط٠ 

 (17) ؾهٌ   2005يًؿٓإ دٕٛ زيػٔ َٔ َعطض ٗ ْٜٝٛٛضى ٗ أٚاخط عاّ 

 ( 18)  نٌ ٚف

 

(  17)  ؾهٌ ضقِ 

 ايؿٓإ دٕٛ زيػٔ

 

(   18) ؾهٌ ضقِ 

http://www.johndahlsen.com 

http://www.johndahlsen.com/
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ؾكس ْؿص ايؿٓإ ٖصا ايعٌُ َٔ بكاٜا ايًسا٥ٔ إػتدس١َ ٗ اؿٝا٠ اي١َٝٛٝ َٔ 

قبٌ اٱْػإ ٚقطع ايب٬غتو إٗذلٟ َٔ ايٓؿاٜات َٚٔ قطع بٛيٝػذل أقُؿ١ 

ٚقٓاْٞ تعب٦ٝ٘ إٝاٙ ٚظدادات إؿطٚبات ٚايعكا٥ط ٚؾطؾا٠ ايؿعط ٚاييت عاز٠ 

از ػُٝع ٖصٙ ايكطع ٚاييت ٜعاز تسٜٚطٖا ي٬غتدساّ َط٠ أخط٣ ٚعاز٠ َا ٜع

أقبشت ؼتٌ َهإ ٗ زٚض٠ اؿٝا٠ ٚعاز٠ َا ؼؿٜ أؾٝا٤ عهٜٛ٘ أٚ أؾٝا٤ 

َٔ قٓع اٱْػإ ٚأ١ُٖٝ تسٜٚط ٖصٙ ا٭ؾٝا٤ ٚا٫غتؿاز٠ َٓٗا َط٠ أخط٣ ٕا 

خًكت٘ اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ اؿسٜج١ َٔ اـٛف َع اظزٜاز سذِ ايبؿط١ٜ ٚ ْؿاز 

 إٓار ايصٟ ٜػبب٘ اظزٖاض عًُٝات ايتكٓٝع شلصٙ أْٛاع ايٛقٛز ا٭سؿٛضٟ ٚتػرل

ا٭ؾٝا٤ ٚاؿؿاٚ ع٢ً  ايٛقٛز ا٭سؿٛضٟ ٚايصٟ َطت عًٝ٘ ٬ٌَٜ ايػٌٓ َٔ 

ايتطٛض عدل ايعكٛض يًٛقٍٛ إٍ ٖصٙ إطس١ً  ٚيٝكٌ إٍ ٖصٙ يتهٜٛٓ٘ 

ٜٚكبح ايٛقٛز ا٭ٍٚ ٗ ايعكط اؿسٜح َٚطاعا٠ ا٫غت٬ٗى اؾُاٖرلٟ 

.  ٟ ٭دٝايٓا اؿانط٠ ٚإػتكب١ًٝاؾُاعٞ ايعامل
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 ٌٝتٛٚٝـ خا١َ ايًسا٥ٔ ٕطْٚتٗا ٚطٛاعٝتٗا يًتؿه    

طٛض ايؿٓإ َٔ اغتدساَ٘ ـاَات دسٜس٠ َجٌ خا١َ ايًسا٥ٔ ٕا تتُتع ب٘ َٔ 

طٛاع١ٝ اـا١َ ٚغٗٛي١ تؿهًٝٗا يًٛقٍٛ إٍ أٖساؾ٘ ٚاؿكٍٛ ع٢ً سًٍٛ 

ايؿ١ٝٓ ٚاؾُاي١ٝ َٚعاؾاتٗا  دسٜس٠ َبتهط٠ ٜٛنح َٔ خ٬شلا ايكِٝ

. ايتؿه١ًٝٝ إدتًؿ١ يًدا١َ

ٚتطٜٛط ايططح ٗ عٌُ ايؿٓإ  دٕٛ زيػٔ َٔ فُٛعت٘ ايًسا٥ٔ إطٗط٠ َٔ 

ايػابل ايصنط إٍ أعُاٍ  2005َعطض ٗ ْٜٝٛٛضى ٗ أٚاخط عاّ 

 ( 19)  ؾهٌ ضقِ  فػُ٘ ث٬ث١ٝ ا٭بعاز

 

 

 

(   19) ؾهٌ ضقِ 

 ايؿٓإ دٕٛ زيػٔ
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باغتدساّ ْؿؼ اـاَات ْٚؿؼ ايتكٓٝات يًشكٍٛ ع٢ً ْؿؼ ا٭ٖساف 

ايؿهط١ٜ ٚ باغتدساّ اـاَات اييت ُتاظ بطٛاع١ٝ ٚغٗٛي٘ عٓس تؿهًٝٗا 

مكل أٜها ٚبػٗٛي٘ اؾاْب اٱبتهاضٟ ٗ ايؿهٌ ايؿين َا ٜتٝح تكسِٜ 

. قٝاغات دسٜس٠ ٗ فاٍ ايؿٕٓٛ ايتؿه١ًٝٝ

ٚغٗٛي١ ايتؿهٌٝ ٗ ا٭عُاٍ اؿسٜج١ ٚاييت ٫ تتأت٢ إ٫ غا١َ شات يسا١ْ 

 Garry-أعُاٍ  نُا ٗعاي١ٝ اندل زيٌٝ ع٢ً َط١ْٚ ايًسا٥ٔ ايكٓاع١ٝ 

Martin-   غاضٟ َاضتٔ َٔ داَع١Hertfordshire  ٚايصٟ ساظ ع٢ً

 ٚ(  21 )ٚ (  20 )ٍ اؾوأ ايؿاٌَدا٥ع٠ أؾهٌ عطض ٗ زضد١ ايتكِٝٝ 

(22 ) 

 

(  20)  ؾهٌ ضقِ 

 ايؿٓإ غاضٟ َاضتٔ

 

 

http://www.artshole.co.uk/arts/artists/Garry Martin/plushflush.JPG
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  (  21) ؾهٌ ضقِ 

 ايؿٓإ غاضٟ َاضتٔ

http://www.artshole.co.uk/arts/artists/Garry Martin/GSOH03.jpg
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(   22) ؾهٌ ضقِ 

 ايؿٓإ غاضٟ َاضتٔ                                 

ٚاييت تكّٛ ع٢ً  ( 23)ؾهٌ  ؾٗٛ ٜػتدسّ فُٛع١ َتٓٛع١ َٔ ايطاتٓذات

ايططم غرل ايعاز١ٜ ٗ اٱْتاز ٚ ُتًو نٌ إػتٜٛات َٔ تكٓٝات ايتؿهٌٝ 

َٔ اغتدساَٗا نداّ ٚقبٗا ٚإعاز٠ تؿهًٝٗا ٚتؿطٜػٗا ٚاؿصف 

ٚاٱناؾ١ ٚقاب١ًٝ ايتًٜٛٔ َٚا إٍ شايو َٔ ططم ايتؿهٌٝ ؾكس اغتًِٗ 

تكٓٝات إعطٚؾ١ َٔ ايؿٓإ َٔ ا٭ؾٝا٤ ا٫عتٝاز١ٜ َٔ إؿطٚؾات ٚا٭ثاخ ٚاٍ

ايتعضٜط ٚايتسبٝؼ ٚبٛدٛز ايًسا٥ٔ ٚبٗصٙ اـكا٥ل اغتطاع ايؿٓإ إْتاز 

أعُاٍ دسٜس٠ َٔ سٝح ايط١ٜ٩ ايتعبرل١ٜ ايتؿه١ًٝٝ ٚبكٛض دسٜس٠ ٗ 

ايٓشت اؿسٜح ٚاييت ٜعتُس ؾٝٗا ايؿٓإ ع٢ً اؾاشب١ٝ يًُتًكٞ ٗ قاٚي١ 

يصٟ ٜٓؿا٤ بٌ إتًكٞ ا٫تكاٍ اؾػسٟ َعٗا ٕٚػٗا ٚاؿٛاض اؿػٞ ا

ٚايعٌُ ٚإناؾ١ ايتػ١ًٝ باؿؼ ؾعًٝ٘ اعتكس إٔ ٖصا ا٫ْكٗاض ٚإؾطاى 

http://www.artshole.co.uk/arts/artists/Garry Martin/De-luxe.jpg
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إؿاٖس َِٗ ٕٛاق١ً  إػت٣ٛ إؿاُٖٝٞ ايهطٚضٟ ٗ ايؿٔ اؿسٜح ٚايصٟ 

  .ًٜذا ٗ شايو إٍ اغتدساّ اـاَات اؿسٜج١ َٚٓٗا ايًسا٥ٔ 

 

 (     23)ؾهٌ ضقِ 

 ايؿٓإ غاضٟ َاضتٔ

 

       

 www.artshole.co.uk: إكسض 

تٛٚٝـ خا١َ ايًسا٥ٔ ٕٓاغبتٗا يًتطٛض ايتهٓٛيٛدٞ يطٛاعٝتٗا  .2

 يًتؿهٌٝ َٚػت٣ٛ دسٜس َٔ ايتؿهٌٝ

يًتكسّ ايعًُٞ أثطٙ ايٛانح َٔ خ٬ٍ َا لسٙ سٛيٓا َٔ اخذلاعات ٚانتؿاؾات 

ع١ًُٝ َص١ًٖ أسسثت تػرلًا دٖٛطًٜا ٗ ِ٘ اؿٝا٠ اي١َٝٛٝ ع٢ً ٚٗط ٖصا ايهٛنب 

ايصٟ ْعٝـ عًٝ٘ اٯٕ, ٚنإ يٓذاح ايعًِ ٗ ايتٛقٌ إٍ ٖصٙ ا٫نتؿاؾات 

َٚٓٗا اجملا٫ت ايؿ١ٝٓ , سٝح  ٚا٫خذلاعات تأثرلًا َباؾطًا ع٢ً ناؾ١ اجمل٬ت,

ٜتهح َٔ اغتؿاز٠ ايؿٔ َٔ ايط٣٩ اؾسٜس٠ اييت ٜكسَٗا اٱْتاز ايعًُٞ ٗ اجملا٫ت 

http://www.artshole.co.uk/
http://www.artshole.co.uk/arts/artists/Garry Martin/flipflopflap2.jpg
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ايتهٓٛيٛد١ٝ ٚايطبٝع١ٝ ٚفاٍ إْتاز اـاَات ٚتطٛضٖا ع٢ً َط ايعكٛض , ٜٚػذٌ 

يٓا ايتاضٜذ َس٣ ايذلاب٘ بٌ ايعًِ ٚايؿٔ َٓص عٗس غشٝل ٚعًُٝات ايتذطٜب 

ٗ اـاَات ٚاييت ٚٗطت ٗ ا٭عُاٍ ايؿ١ٝٓ اؿسٜج١ ٚإعاقط٠ , باٱناؾ١ إػتُط٠ 

إٍ َػتشسثات اـاَات ايٓاػ١ َٔ ايتطٛض ايتهٓٛيٛدٞ دعًت ع١ًُٝ ا٫بتهاض 

غرل َككٛض٠ ع٢ً ْٗر أٚ ِ٘ َعٌ, ٚغرل َكٝس٠ بأٟ ْٛع َٔ اـاَات ايتكًٝس١ٜ , 

ايعسٜس َٔ ايعًُٝات ايتذطٜب١ٝ َٚٔ ثِ أقبح ايباب َؿتٛسًا َكطاعٝ٘ يًُُاضغ١ 

باغتدساّ ناؾ١ اـاَات ٚبأغايٝب َتٓٛع١ ٚقس قاسب ٖصا ايتطٛض تكسّ آخط ٗ 

فاٍ إْتاز ا٭زٚات ٚإعسات اؿسٜج١ يعًُٝات تؿهٌٝ اـا١َ اييت تعتدل أٚ 

اـاَات اييت قٓعت بايهاٌَ بٛاغط١ اٱْػإ ٚمل تٛدس ٗ ايطبٝع١ ٚقس أثبتت 

ٍ قٌ اـاَات ايتكًٝس١ٜ ـٛاقٗا اييت تػاعسٖا ع٢ً تكسِٜ نؿا٠٤ ُٚٝع يتح

ناؾ١ ا٭غايٝب ٚايططم ايؿ١ٝٓ ؾهاْت اغتؿاز٠ ايٓشات نبرل٠ ٗ ايكٝاّ بايعسٜس 

اييت عطنت  (ٖٓطٜو ٌَ) Henrik Mennَٔ ا٭عُاٍ ايؿ١ٝٓ ؾُا أعُاٍ ايؿٓإ 

 ٚؾهٌ( 26)ٚؾهٌ (  25)  ٚؾهٌ  (24) ؾهٌ ضقِ  2007ٗ َعطن٘ عاّ 

  (30)ٚؾهٌ  (29)ٚؾهٌ ( 28) ٚؾهٌ  (27)

 

إ٫ زيٌٝ نبرل ٕػاٜط٠ ايًسا٥ٔ ٭عُاٍ ايؿٓإ ؾًكس خاض ايؿٓإ ع١ًُٝ اختٝاض 

ٚتعطف ع٢ً طبٝع١ تًو اـاَات ٚزضؽ خكا٥كٗا ٚإَهاْاتٗا ٕعطؾ١ َا ّهٔ إٔ 

تكسَ٘ َٔ طاقات ٖا أطًل ايعٓإ ٗ إهاز سًٍٛ يكٝاغات تؿه١ًٝٝ تٓاغبت 

. ٚاٱَهاْات ايتؿه١ًٝٝ ٚايتعبرل١ٜ يتًو اـاَات  ؾهطًٜا
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 (   24)ؾهٌ ضقِ 

 اعُاٍ ايؿٓإ ٖٓطٜو ٌَ

 

 

 

 

 

 (  25) ؾهٌ ضقِ 

 اعُاٍ ايؿٓإ ٖٓطٜو ٌَ
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 (  26) ؾهٌ ضقِ 

 اعُاٍ ايؿٓإ ٖٓطٜو ٌَ

 

 

 

 

(   27) ؾهٌ ضقِ 
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 (  28) ؾهٌ ضقِ 

 ايؿٓإ ٖٓطٜو ٌَاعُاٍ 

 

 

 

 

 (  29) ؾهٌ ضقِ 

 اعُاٍ ايؿٓإ ٖٓطٜو ٌَ
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  ( 30)  ؾهٌ ضقِ 

 اعُاٍ ايؿٓإ ٖٓطٜو ٌَ                                

 

 

 

 

 

 

 

 

غاٜط٠ ايًسا٥ٔ ايتطٛض ايتهٓٛيٛدٞ ٚغطع١ اٱْتاز يتكٓٝع  .3

بسؾل إعًَٛات عدل أدٗع٠ اؿاغب  –ايُٓاشز ا٭ٚي١ٝ ايػطٜع١ 

اٯيٞ   

ؾكس طٛضت فُٛع١ َٔ ايؿطنات َها٥ٔ خاق١ يطبع ا٭ؾهاٍ اجملػ١ُ 

 ( 31) ؾهٌ ضقِ  بعس تكُُٝٗا ٗ ايهُبٝٛتطتكٓٝع ايُٓاشز ا٭ٚي١ٝ ايػطٜع١ ٚ

(  32)  ايًسا٥ٔ نُا ْط٣ ٗ ؾهٌ ايؿّٛ إكٓٛع َٔ ّ قٛايب داٖع٠ َٔ باغتدسا

  (   38)ؾهٌ ضقِ اٍ 

اـام  بًٝهػٝذ٬ؽَٔ اٍأيٛاح َكٓٛع١ قٓعت َٔ بعض ا٭غطح اييت  ٚاٜها

 ( 47)ؾهٌ  ست٢ (    39)بتطٜٛط قٓاع١ ا٫ب٬نذات ؾهٌ
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   ( أ- 31) ؾهٌ ضقِ 

 ايًسا٥ٔ قٛايب داٖع٠ َٔ ايؿّٛ إكٓٛع َٔ

 

(   32) ؾهٌ ضقِ ٚ  (ب- 31)  ؾهٌ ضقِ 
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(  33)ؾهٌ ضقِ 
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(   34) ؾهٌ ضقِ 

 

(   36) ؾهٌ ضقِ                      ( 35)ؾهٌ ضقِ 
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(   38 -  37) ؾهٌ ضقِ 

:  عٓٛإ ايطاب٘ شلصا ايسخٍٛ

http://www.keeyool.com/mt-tb.cgi/351 
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(   42-41 -  40 - 39)  ؾهٌ ضقِ 

 َكٓٛع١ َٔ ايٛاح ا٫ ب٬نادات

 

 

 (43)ؾهٌ ضقِ 
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(   44) ؾهٌ ضقِ 

 

(  45)  ؾهٌ ضقِ 
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 ( 47  -ب 46  -أ 46) ؾهٌ 

:  عٓٛإ ايطاب٘ شلصا ايسخٍٛ

http://www.keeyool.com/mt-tb.cgi/339 
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تٛٚٝـ خا١َ ايًسا٥ٔ ٕا شلا َٔ ق١ُٝ ي١ْٝٛ عاي١ٝ ٚإٔ بٗا أْٛاع ٜٓتر  .4

.  َٔ خ٬شلا أيٛإ عسٜس٠ ٫ تتٛاؾط ٗ اـاَات ايتكًٝس١ٜ ا٭خط٣

يًسا٥ٔ بكؿ١ عا١َ إَهاْات عاي١ٝ إػت٣ٛ َٔ ْاس١ٝ ايًٕٛ غٛا٤ بإنػاب 

ايػطح يٕٛ بعس ايتؿهٌٝ  أٚ بإنػاب ايًسا٥ٔ يٕٛ َٔ خ٬ٍ ا٫ناغٝس 

ٚإًْٛات , ٚتػتدسّ ؾٝٗا أٜهًا ٬ٍٚ ايباغتٌٝ ٱعطا٤ َس٣ أٚغع 

يٮيٛإ, ٚإ اغتدساّ ايًٕٛ ٗ إؿػ٫ٛت ايؿ١ٝٓ ٜهؿ٢ ع٢ً ايعٌُ س١ٜٛٝ 

. ٚغاق١ ايصٟ ٜعتُس ع٢ً ايًٕٛ نٓاس١ٝ ٚٚٝؿ١ٝ ْٚاي١ٝ

َجٌ أعُاٍ ايؿٓإ غطاْت ٚاييت ٚٗطت َػتٜٛات كتًؿ١ َٔ ايٓاس١ٝ 

(   49) ؾهٌ ضقِ ٚ (  48) ؾهٌ ضقِ  يًٕٛ إهاف ايتعبرل١ٜ سػب ا

 

(   48) ؾهٌ ضقِ 

 اعُاٍ ايؿٓإ غطاْت

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/8/88/James_Grant_(artist)_Bas-Relief.jpg
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(  49)  ؾهٌ ضقِ 

http://en.wikipedia.org/wiki/James_Grant_(artist) 

 اعُاٍ ايؿٓإ غطاْت

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/James_Grant_(artist)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/2/26/James_Grant_(artist)_Sculpture.jpg
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( 51)ٚؾهٌ ( 50)ؾهٌ  ْؿاٖسٙ ٗ أعُاٍ ايؿٓا١ْ غاْت نًرل ٚٚأٜها َا 

اييت ثبتت ايتكُِٝ ٗ طبعات كتًؿ١ يتكُِٝ ٚاسس َع تػٝرل ايًٕٛ َا (52)ٚؾهٌ 

 Allanٚأٜها أعُاٍٖٛ إ٫ زيٌٝ ع٢ً قسض٠ ايًسا٥ٔ ع٢ً انتػاب ا٭يٛإ إدتًؿ١ 

McCollum. َٕانًّٛ اٯ.  

Perfect Vehicles.  

1985. 1985 .

 

 غاْت نًرلايؿٓا١ْ

 (50)ؾهٌ ضقِ 

 

(  51)  ؾهٌ ضقِ 

 نًرلايؿٓا١ْغاْت 

 

http://66.102.9.104/translate_c?hl=ar&sl=en&tl=ar&u=http://home.att.net/%7Eamcnet2/album/perfectvehicles2.html
http://66.102.9.104/translate_c?hl=ar&sl=en&tl=ar&u=http://home.att.net/%7Eamcnet2/album/perfectvehicles2.html
http://66.102.9.104/translate_c?hl=ar&sl=en&tl=ar&u=http://home.att.net/%7Eamcnet2/album/perfectvehicles2.html
http://66.102.9.104/translate_c?hl=ar&sl=en&tl=ar&u=http://home.att.net/%7Eamcnet2/album/perfectvehicles2.html
http://66.102.9.104/translate_c?hl=ar&sl=en&tl=ar&u=http://home.att.net/%7Eamcnet2/album/perfectvehicles2.html
http://66.102.9.104/translate_c?hl=ar&sl=en&tl=ar&u=http://home.att.net/%7Eamcnet2/album/perfectvehicles2.html
http://66.102.9.104/translate_c?hl=ar&sl=en&tl=ar&u=http://home.att.net/%7Eamcnet2/album/perfectvehicles2.html
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(  52)  ؾهٌ ضقِ 

 ايؿٓا١ْغاْت نًرل

 

http:// www.evanread.net 

 

(  53  )ؾهٌ ضقِ 

 

http://www.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.evanread.net%2Fstar06vol2.htm&hl=ar&ie=UTF8&sl=en&tl=ar
http://66.102.9.104/translate_c?hl=ar&sl=en&tl=ar&u=http://home.att.net/~amcnet2/album/perfectvehicles2.html
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(   54 ) ؾهٌ ضقِ 

 

َٚٔ ا٭عُاٍ اييت ٜعدل ؾٝٗا ايًٕٛ بؿهٌ ض٥ٝػٞ أعُاٍ ايؿٓا١ْ َٚٗٓسغ١ 

 59 -55)ؾهٌ   2006إعُاض ظٖا سسٜس ٚاييت عطنت بايٜٓٝٛٛضى عاّ 

) 

ٚقس بٝعت ٖصٙ ايكطع إسٖؿ١ ٗ َعاز عًين َبايؼ خٝاي١ٝ تعتدل َٔ اندل 

ض ا٭ندل ٗ إبايؼ ايٓكس١ٜ يكطع سسٜج١ ٚنإ يًتكُِٝ ٚايًٕٛ إدتاض ا٭خ

 .اضتؿاع غعطٖا 

 

http://66.102.9.104/translate_c?hl=ar&sl=en&tl=ar&u=http://home.att.net/~amcnet2/album/perfectvehicles3.html
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 (56-55)ؾهٌ

 ايؿٓا١ْ ٚإٗٓسغ١ إعُاض١ٜ ظٖا سسٜس
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 ( 56 -55) ؾهٌ 

 ايؿٓا١ْ ٚإٗٓسغ١ إعُاض١ٜ ظٖا سسٜس
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 ( 58 -57) ؾهٌ 

 ايؿٓا١ْ ٚإٗٓسغ١ إعُاض١ٜ ظٖا سسٜس
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(   59 ) ؾهٌ ضقِ 

 سسٜسايؿٓا١ْ ٚإٗٓسغ١ إعُاض١ٜ ظٖا 

 

www.dezeen.com 

 

http://www.dezeen.com/
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تٛٚٝـ خا١َ ايًسا٥ٔ ٱَها١ْٝ اؿكٍٛ َٔ ايًسا٥ٔ ع٢ً ؾطا٥ح ؾؿاؾ١ أٚ  .5

ْكـ ؾؿاؾ١ أٚ أدػاّ َعت١ُ, ٚشيو يتُٝعٖا بسضد١ عاي١ٝ َٔ ايٓكا٤ ٫ٚ 

 .َها١ْٝ خًطٗا ٚتكًٌٝ زضد١ ايؿؿاؾ١ٝ

 

تعتدل خاق١ٝ ايؿؿاؾ١ٝ َٔ أِٖ خٛام ايًسا٥ٔ ندا١َ سسٜج١ , تعطٞ 

ايؿؿاؾ١ٝ ـا١َ ايًسا٥ٔ قسض٠ عاي١ٝ ع٢ً ْؿاش ايه٤ٛ ْتٝذ١ ُٝعٖا بايٓكا٤, 

نُا تعط٢ ايؿؿاؾ١ٝ ؾطق١ ٱزضاى أعُام سكٝك١ تتشهِ ؾٝٗا بٌ 

 ع٬قات ايعٌُ ايؿين , نُا تػُح ايؿؿاؾ١ٝ بط١ٜ٩ ايتؿاقٌٝ إتٛاظ١ٜ زاخٌ

ايعٌُ ايؿين َٔ أؾهاٍ ٚ خطٛٙ ٚع٬قات ؾه١ًٝ ؾطاغ١ٝ زاخً٘ ٗ ١٦ٖٝ 

.   ايعٌُ نهٌ ٖا ٜهٝـ قُٝا دسٜس٠ ي٘

 (60)  ؾهٌ  ؽَجٌ عٌُ ايؿٓإ غٝٓجٝا َْٛانٛ

 

 

(   60 ) ؾهٌ ضقِ 

 ايؿٓإ غٓٝجٝاَْٛانٛؽ
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http://www. weeney.ucr.edu  

 (61) ؾهٌ ضقِ  ايؿٓإ ضٜبٛضتٛ ؾٝػٝينٚأٜها ْؿاٖس شايو ٗ عٌُ 

 

 

(   61)  ؾهٌ ضقِ 

عٌُ ايؿٓإ ضٜبٛضتٛ ؾٝػٝين 

 

www.lmcc.net 

ايصٟ (62)ؾهٌ  Beasleyبطٚؽ   Bruce Beasley , 1966ٚعٌُ ايؿٓإ 

 ٜػع٢ إٍ إَها١ْٝ تؿهٌٝ خا١َ ايب٬غتٝو ٗ ايتأنٝس ع٢ً اٱسػاؽ بك١ُٝ

ايؿطاؽ نعٓكط تؿهًٝٞ ٗ ا٭ؾهاٍ اجملػ١ُ َٔ خ٬ٍ قٝاغ١ ايؿٓإ يًداَات 

ايؿؿاؾ١ اييت تٛٗط ايعُل ايساخًٞ يًُٓٛٛض إط٥ٞ خاق١ سٌ ٜكّٛ بتؿهًٝٗا 

ٱعطا٤ زضدات َٔ ايؿؿاؾ١ٝ ٗ ايتؿهٌٝ ايٓشيت باـا١َ 

http://www.lmcc.net/
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(   62 ) ؾهٌ ضقِ 

 1966ؽ ايؿٓإ بطٚ                                     

 Bruce Beasleyٚعٌُ ايؿٓإ  (  63 ) ؾهٌ  ٚعٌُ ايؿٓإ ضْٚايس زٜؿٝؼ 

. (  65 ) ؾهٌ  byngزْٝؼ  Dennis Byngٚعٌُ آخط يًؿٓإ  (  64 ) ؾهٌ 

 

 

(   63 ) ؾهٌ ضقِ 

 ايؿٓإ ضْٚايس زْٝؼ

www.scu.edu 

http://209.85.171.104/translate_c?hl=ar&sl=en&tl=ar&u=http://americanart.si.edu/search/artist_bio.cfm%3FID%3D297
http://209.85.171.104/translate_c?hl=ar&sl=en&tl=ar&u=http://americanart.si.edu/search/artist_bio.cfm%3FID%3D699
http://209.85.171.104/translate_c?hl=ar&sl=en&tl=ar&u=http://americanart.si.edu/search/artist_bio.cfm%3FID%3D699
http://www.scu.edu/
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(   64 ) ؾهٌ ضقِ 

 ايؿٓإ ضْٚايس زْٝؼ

 

http://americanart.si.edu 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://americanart.si.edu/
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(   65 ) ؾهٌ ضقِ 

 ايؿٓإ ضْٚايس زْٝؼ

 

http://americanart.si.edu 

 

 

ٚخاق١ٝ ايؿؿاؾ١ٝ ٗ ايتؿهٌٝ ايؿين ايصٟ ٜعتُس ع٢ً ع٬قات ايٓػب 

ٚإػاسات اـاق١ َذاٍ أغؼ ايتكُِٝ ٚتٗسف إٍ إٚٗاض اٱَهاْات 

http://americanart.si.edu/
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يٝٛ  Leo Aminoايتؿه١ًٝٝ ـا١َ تٛٗط د١ًٝ ٗ َجٌ أعُاٍ ايؿٓإ 

(   66 ) ؾهٌ ضقِ  ٚإٛدٛز٠ ٗ َتشـ ايؿٔ اؿسٜح ا٭َطٜهٞ  اَٝٓٛ

 

 

 

 

(   66 ) ؾهٌ ضقِ 

 ايؿٓإ يٝٛآَٝٛ 

 

 

ٖٚٓاى أعُاٍ اعتُس ٗ تٓؿٝصٖا ع٢ً اـٛام ايذلنٝب١ٝ يًدا١َ ٚؼًُٗا يًكطع 

ٚايذلنٝب ٚايتجبٝت يٮيٛاح ٚايؿؿاؾ١ٝ ٚتٛٗط ْايٝات أعُاي٘ َٔ خ٬ٍ تتابع 

http://209.85.171.104/translate_c?hl=ar&sl=en&tl=ar&u=http://americanart.si.edu/search/artist_bio.cfm%3FID%3D87
http://209.85.171.104/translate_c?hl=ar&sl=en&tl=ar&u=http://americanart.si.edu/search/artist_bio.cfm%3FID%3D87
http://209.85.171.104/translate_c?hl=ar&sl=en&tl=ar&u=http://americanart.si.edu/search/artist_bio.cfm%3FID%3D87
http://209.85.171.104/translate_c?hl=ar&sl=en&tl=ar&u=http://americanart.si.edu/search/artist_bio.cfm%3FID%3D87
http://209.85.171.104/translate_c?hl=ar&sl=en&tl=ar&u=http://americanart.si.edu/search/artist_bio.cfm%3FID%3D87
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ٚتساخٌ إػاؾات بٌ أغطح ايعٌُ َع تٓٛع إػاسات اي١ًْٝٛ يتعطٞ أبعاز تؿه١ًٝٝ 

   68  -67  )ؾهٌ ضقِ ٚ تعبرل١ٜ َجٌ أعُاٍ إنا٠٤ ٕكٓع َٔ طٛنٝٛ بايٝابإ 

 )

 

 

(    68  -67  )ؾهٌ ضقِ 

 اعُاٍ انا٠٤ ٕكٓع طٛنٝٛ بايٝابإ
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(   69 ) ؾهٌ ضقِ 

ايب٬غتٝو بأْٗا شات غطح َككٍٛ ٫َع يٝعهؼ ٖصا باٱناؾ١ إٍ ُٝع أيٛاح 

ٚا٫غتؿاز٠ َٔ  (  71 -70 ) ؾهٌ ضقِ اٱنا٠٤ ايكٓاع١ٝ زاخٌ َهإ ايعطض 

خاق١ٝ ايؿؿاؾ١ٝ يًدا١َ بإناؾ١ عٓكط ايه٤ٛ ايكٓاعٞ نذع٤ تؿهًٝٞ ْايٞ 

يٝ٪نس ع٢ً ْايٝات ايعٌُ ْتٝذ١ ايتأثرلات ايه١ٝ٥ٛ إٓعهػ١ ع٢ً ايؿهٌ 

خ٬ي٘ عٓكطًا أغاغًٝا ٗ ايتؿهٌٝ ٚايٓشات اؿسٜح َٔ ٖٓا قس  يٝكبح ايه٤ٛ َٔ

أناف ايؿٓإ ق١ُٝ تعبرل١ٜ يًه٤ٛ ٗ ايعٌُ ايؿين ٚقس ظاز َٔ ق١ُٝ ايتعبرل ٗ ٖصا 

. ايعٌُ ايكسض٠ ع٢ً تػٝرل ايًٕٛ بتػٝرل ايه٤ٛ
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(   71 -70 ) ؾهٌ ضقِ 

http://www. Fmocoloco.com 

تٛٚٝـ خا١َ ايًسا٥ٔ ٕا شلا َٔ خؿ١ ٚظٕ ٖا ٜػٌٗ تؿهٌٝ أٚ عٌُ أسذاّ  .6

. نبرل٠ شات أٚظإ خؿٝؿ١

ايٛظٕ ٚشيو َكاضْتٗا َٛاز اٱْؿا٤ات ايتكًٝس١ٜ إعطٚؾ١ َٔ  تتُٝع  ايًسا٥ٔ غؿ١

خ٬ٍ َكاضْتٗا باؿسٜس ٚاـطغا١ْ , ٖٚصا اـاق١ٝ تهػبٗا غٗٛي١ ٗ ايٓكٌ 

http://www.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fmocoloco.com%2Farchives%2F003334.php&hl=ar&ie=UTF8&sl=en&tl=ar
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َٔ تًو ا٭َج١ً عٌُ ايؿٓإ ؾًٝٝب  ٚخاق١ ٗ ا٭ؾٝا٤ اييت تتكـ بايهدا١َ

  73 -72 )ؾهٌ ضقِ  دْٛػٕٛ

 

 

(  73 -72 )ؾهٌ ضقِ 

 ايؿٓإ ؾًٝٝب دْٛػٔاعُاٍ 
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(  ب  75  –أ  75)  ؾهٌ ضقِ 

 

(   ز 75 –ز  75 ) ؾهٌ ضقِ 

 

(   ٚ 75 -ٖـ  75 ) ؾهٌ ضقِ ( دإ زٚبٛؾٝ٘)

 

http://www.bluffton.edu/~sullivanm/netherlands/amsterdam/krollermullersc/10124.jpg
http://www.bluffton.edu/~sullivanm/netherlands/amsterdam/krollermullersc/10126.jpg
http://www.bluffton.edu/~sullivanm/illinois/chicago/illinoiscenter/160dubuffet.jpg
http://www.bluffton.edu/~sullivanm/netherlands/amsterdam/krollermullersc/20071.jpg
http://www.bluffton.edu/~sullivanm/illinois/chicago/illinoiscenter/161dubuffet.jpg
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ٚقس تهٕٛ خؿتٗا عٓكط َِٗ يهٞ تطؿٛ ع٢ً إا٤ َجٌ أعُاٍ ايؿٓإ  َاضتا ٚاييت 

(  77 -76)  ؾهٌ ضقِ  تعّٛ ع٢ً غطح إا٤

 

 

 

 

(   أ-76)  ؾهٌ ضقِ 

 اعُاٍ ايؿٓإ َاضتٔ 
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( ب-  77 ) ؾهٌ ضقِ 

 اعُاٍ ايؿٓإ َاضتٔ

http://www.kmm.nl 

ٚاييت ت٪نس ايهجرل َٔ خٛام تؿهٌٝ ايًسا٥ٔ نإط١ْٚ ٚايك٬ب١ 

أٚ ايعؿٔ ٚعسّ ايكاب١ًٝ ي٬ؾتعاٍ ٚاـٛام  ا٭سٛاٍ اؾ١َٜٛٚكا١َٚ إا٤ ٚ

ايهٗطب١ٝ ٚإط١ْٚ ايتؿه١ًٝٝ ٚا٫بتهاض ٚعسّ ت٪ثط ايًسا٥ٔ بايتعطض 

. قا١َٚ عاي١ٝ يًشطاض٠٭ؾع١ ايؿُؼ ٚشلا ّ
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 ايؿكٌ ايجايح

 (َٓٗذ١ٝ ٚإدطا٤ات ايبشح)

 إٓٗر( 1

 َٓٗر ايبشح 

  ايتكُِٝ اٱدطا٥ٞ يًبشح 

  اؿسٚز ايتؿه١ًٝٝ يًُُاضغ١ ايؿ١ٝٓ 

  ايتذاضب ا٫غتهؿاؾ١ٝ: أ٫ًٚ 

   ايتؿهٌٝ  ايصاتٞ: ثاًْٝا 
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 َٓٗر ايبشح:. 

إٓٗر ايٛقؿٞ ٚايتشًًٝٞ عٓس تٓاٚي٘ يبعض ا٭عُاٍ  ٜتبع ايبشح اؿايٞ

إعاقط٠ ٚبعض ا٭عُاٍ  يؿٓاٌْ تؿهًٌٝٝ ٗ فاٍ ايتذطٜب٠ إعاقط

ٚشايو َٔ  ٗ فاٍ تٛٚٝـ ايًسا٥ٔ ايكٓاعٞتؿهًٌٝٝ اٍيًؿٓاٌْ 

ايصٟ ٜتُجٌ ٚ ايتذطٜيب ؾب٘اؾاْب ايٓٛطٟ ثِ ٜتبع ايباسح إٓٗر 

" إتػرل ايتذطٜيب "باغتدساّ ايتذطب١ ٖٚٞ إسساخ تػرل َا ٗ ايٛاقع 

َع٢ٓ اغتدساّ ايتذطب١ " إتػرل ايتابع "٬َٚس١ٛ ْتا٥ر ٚآثاض ٖصا ايتػرل 

ايؿطض عٔ ططٜل ايتذطٜب  إثباتَ٘ أٚ ٗ إثبات ايؿطض َٔ عس

  . ايٓٛطٟ ٚ ايعًُُٖٞا ٜتهُٔ داْبٌ ٚ
 

 

 َٟٛنٛعات اٱطاض ايٓٛط:. 

ٜتعطض ايباسح ٗ ٖصا اؾاْب ـا١َ ايبٛيٞ إغذل  َٔ سٝح طبٝعتٗا  .1

َٚهْٛتٗا ٚخٛاقٗا ٚإٛاز ا٭غاغ١ٝ اييت تكٓع َٓٗا ٖصٙ اـا١َ ٚأْٛاع٘ 

ٚططم ايتؿهٌٝ ٚا٭زٚات إػتدس١َ ٗ ثِ ٜتططم ٫غتدساَات٘ اؿٝات١ٝ 

 .عًُٝات ايتؿهٌٝ إدتًؿ١

ٜتعطض ايباسح بايتشًٌٝ يبعض أعُاٍ ايؿٓاٌْ ايصٜٔ تٓاٚيٛا ٖصٙ اـا١َ  .2

ايبٛيٞ إغذل َٛنشا زٚض ْٚكٝب اـا١َ ٗ ٖصٙ ا٭عُاٍ نُا ٜٛنح أٜها 

خٌ إعاؾات إدتًؿ١ ٚايكِٝ ايؿ١ٝٓ ْٚايٝات اـا١َ نايؿؿاؾ١ٝ ٚايتسا

ٚا٫ْعهاؽ ٚإط١ْٚ ٚإطاط١ٝ ٚتأثرلات ايػطح إدتًؿ١ ٚاٱناؾات 

 . إُهٔ إناؾتٗا شلصٙ اـا١َ
 

 

  ًُٞاؾاْب ايع.: 

غٝكّٛ ايباسح يًتشكل َٔ قش١ ؾطٚض ايبشح َذُٛع١ َٔ 

إُاضغات ايؿ١ٝٓ ٚؾل اـطٛات ايتاي١ٝ  
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ع٢ً َس٣  غٝكّٛ ايباسح بعٌُ فُٛع١ َٔ ايتذاضب ا٭ٚي١ٝ بػطض ايتعطف .1

 اٱَهاْات ايتؿه١ًٝٝ يًدا١َ

با٫غتؿاز٠ َٔ قك١ً ايتذاضب ا٭ٚي١ٝ غٝكّٛ ايباسح بعٌُ فُٛع١ َٔ  .2

. إُاضغات ايؿ١ٝٓ ع٢ً ٖصٙ اـا١َ بططم كتًؿ١ َٔ ايتؿهٌٝ 

نُا ٜعتُس ايباسح ع٢ً إٓٗر ايٛقؿٞ ٗ ؾطح ٚؼًٌٝ ا٭عُاٍ ايؿ١ٝٓ 

ٜٛنح ايكِٝ ايؿ١ٝٓ ٍٚيٞ إغذل  اييت تٓاٚيت خا١َ ايب٬غتو ٚخا١َ ايب

 .ٚاؾُاي١ٝ َٚعاؾاتٗا ايتؿه١ًٝٝ إدتًؿ١ يًدا١َ

 ايتكُِٝ ا٭دطا٥ٞ يًبشح .: 

أعتُس ايباسح ع٢ً أغاغٌ أسساُٖا ؾهطٟ  ٚاٯخط تكين 

ا٭غاؽ ايؿهطٟ يًُُاضغ١ ايؿ١ٝٓ  –أ٫ٚ 

ٖا غبل ٚنح ايباسح زٚض ٚأ١ُٖٝ ايتذطٜب ٗ ايذلب١ٝ ايؿ١ٝٓ, َٚا 

َٔ ؾطم يًُُاضغ١ ايؿ١ٝٓ يًتذطٜب ع٢ً اـاَات إتٓٛع١ ٚبأغايٝب  تكسَ٘

ٜٚتؿل ايبشح ٚإُاضغ١ ايؿ١ٝٓ  ,  كتًؿ١ يت١ُٝٓ ايؿهط ٚا٭زا٤ اٱبساعٞ

:  بأٖساف ايذلب١ٝ ايؿ١ٝٓ ٚتٛنح َٔ قاٚض ايبشح  ايج٬ث١ ٖٚٞ 

. ايسضاغ١ ايٓٛط١ٜ اييت ُت َعاؾتٗا ٗ ايؿكٌ ايػابل -أ 

. ب١ٝ ايؿ١ٝٓ , ٚاضتباٙ شيو َبسأ ايتذطٜبؼكٝل أٖساف ايذل -ب 

اٖتُاّ ايباسح َذاٍ ا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ َٚس٣ ؼكٝل اؾاْب ايعًُٞ  -ز 

ٚايتهٓٛيٛدٞ ؾُٝا ىتل بإٓطًل ايؿهطٟ ايصٟ ٜٓعهؼ بايتايٞ ع٢ً 

. داْب٘ ايتكين
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: ا٭غاؽ ايتكين يًُُاضغ١ ايؿ١ٝٓ  –ثاًْٝا 

ايتك١ٝٓ ٚإَهاْات ٚسسٚز ٜتعًل َذاٍ ايتؿهٌٝ عٔ ططٜل ايكسضات 

اـا١َ إػتشسث١ , ٚططٜك١ َعاؾتٗا , َٚس٣ اتػام ايؿهط٠ َع َا 

. ّهٔ ايٛقٍٛ إيٝ٘ ٗ ؾذل٠ إُاضغ١ ايؿع١ًٝ يًدا١َ

ٚبٓا٤ ع٢ً ٖصا إؿّٗٛ , ؾإٕ ايتذطب١ ايع١ًُٝ َٛنٛع ايبشح تػتًعّ 

ؾ١ٝٓ اييت ٚنع اـطٛٙ ايط٥ٝػ١ٝ يتكٛض اشل١٦ٝ اييت تتذػس ؾٝٗا ا٭عُاٍ اٍ

ٜكّٛ بٗا ايباسح, ٚنصيو ؼسٜس إعاؾات ايتك١ٝٓ ٚٚغا٥٘ ايتعبرل اييت 

زٚز ايتؿه١ًٝٝ ِٜ َٔ خ٬شلا تٓؿٝص ا٭عُاٍ, باٱناؾ١ إٍ ٚنع احل

 .يًُُاضغ١ ايع١ًُٝ 

: ّٚهٔ تكػِٝ ا٭غاؽ ايتكين يًتذطب١ ع٢ً دع٥ٌ .7

. ايؿهط٠ ايتؿه١ًٝٝ يًُُاضغ١ ايؿ١ٝٓ -أ 

 .يًُُاضغ١ ايؿ١ٝٓ اؿسٚز ايتؿه١ًٝٝ  -ب 

 

: ايؿهط٠ ايتؿه١ًٝٝ يًُُاضغ١ ايؿ١ٝٓ  . أ

إٕ إُاضغ١ ايؿ١ٝٓ تكّٛ أغاغًا ع٢ً تٓؿٝص فُٛع١ َٔ ا٭ؾهاض 

ٚايتكُُٝات إبس١ٝ٥ اييت ت٪نس ايكِٝ اؾُاي١ٝ ٚا٫بتهاض١ٜ يًسا٥ٔ 

ايكٓاع١ٝ َٔ خ٬ٍ إَهاْاتٗا ايتؿه١ًٝٝ َٚس٣ ٤٬ََتٗا يًٛٚا٥ـ ايؿع١ًٝ 

ٜؿذلض إٔ اـاَات اييت ُتاظ بطٛاع١ٝ ٗ ايتؿهٌٝ َجٌ  .يتًو اـاَات

ّهٔ إٔ تهٕٛ ٚغ١ًٝ َٔ ٚغا٥ٌ ت١ُٝٓ ايكسض٠ ع٢ً ( ايًسا٥ٔ ايكٓاع١ٝ)

أٚ : ا٫بتهاض ٗ فاٍ ا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ, بإكاض١ْ بأؾٝا٤ داٖع٠ ايكٓع

اـاَات قسٚز٠ ايطٛاع١ٝ ايتؿه١ًٝٝ, يصا نإ َٔ ايهطٚضٟ ايكٝاّ 

ٟ يًتشكل َٔ قش١ ٖصا ايؿطض ٗ ن٤ٛ اٱطاض ايٓٛطٟ بتذطٜب تطبٝل

. ايػابل
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قاّ بإدطا٤ فُٛع١ ٖاضغات ؾ١ٝٓ َبتهط٠ تعتُس ٗ تٓؿٝصٖا ع٢ً ف

(. ا٫نطًٜٝو –ايبٍٛ اغذل ) ا٥ٔ ايكٓاع١ٝ َجٌ خاَات ايًس

 

: اؿسٚز ايتؿه١ًٝٝ يًُُاضغ١ ايؿ١ٝٓ  . ب

ايتذاضب ٜػتدسّ ايباسح ٗ تٓؿٝص أؾهاضٙ ٚتؿه٬ٝت٘ فُٛع١ َٔ 

ايع١ًُٝ اييت ٜػتدسّ ؾٝٗا ايًسا٥ٔ ايكٓاع١ٝ إدتاض٠ ٚخاق١ ضاتٓذات 

َع  ٙسساخ َعزإع٢ً سس٠ , ثِ  تٗا٬َ٨ّيبٝإ َس٣  يٛسسٖا  (ايبٍٛ أغذل

يبٝإ َس٣ لاح ايتٛاؾل بٌ خكا٥ل اـاَات إدتًؿ١ , خاَات كتًؿ١ 

شٙ اـاَات ثِ ايكٝاّ ببعض ايتذاضب اييت تعتُس ع٢ً ايتٛيٝـ بٌ ٙ

قطع ) ٚخاَات تكًٝس١ٜ ٜهجط اغتدساَٗا ٗ فاٍ ا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ َجٌ 

ٚغرل ... ايكُاف, ا٭غ٬ى إتٓٛع١ ٗ زلان١ اقطاضٖا, اـٝٛٙ ٚايسٚباض

(. شيو 

اختاض ايباسح ضاتٓذات ّهٔ تؿهًٝٗا ٗ زضد١ سطاض٠ ايػطؾ١ ست٢ تتؿل  .1

ّهٔ تؿهًٝٗا ٗ  َع ٖسف ايبشح اـام بتٛؾرل خاَات ايًسا٥ٔ اييت

 .ايكٓاع١ٝ  يتك١ٝٓسذط٠ ايسضاغ١ زٕٚ ا٫غتعا١ْ با

اغتدساّ ايباسح َتدٓات َهاؾًا إيٝٗا أناغٝس ي١ْٝٛ كتًؿ١ ٱنػاب  .2

ايطاتٓذات أيٛإ تتٓاغب َع طبٝع١ اـا١َ اي١ًْٝٛ, ٚيبٝإ اـطٛٙ إعت١ُ 

. َٔ خ٬ٍ ايؿؿاؾ١ٝ ايطبٝع١ٝ ٗ بعض خاَات ايًسا٥ٔ

 ز َٔ ٜحسح ا٭بعاز إدتًؿ١ ٗ ا٭عُاٍ ايؿ١ٝٓ َػبكًا ست٢ ٫  مل وسز ايبا .3

 .طبٝع١ اـا١َإَها١ْٝ ٚ

اغتدساّ ايباسح ٗ ططم ايتؿهٌٝ أزٚات بػٝط١ َتعاضف عًٝٗا ٗ أقػاّ  .4

إباضز  -٭ضنت ايٝسٟٚ ايؿٕٓٛ ٚخاق١ ا٭ؾػاٍ ايٝس١ٜٚ َجٌ  َٓؿاض ا

ٚغرلٖا َٔ بعض عسز ..... ( ايسضٌٜ)إجكاب  -ايكٓؿط٠ ايٝس١ٜٚ -ايسقٝك١ 
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ايتؿهٌٝ ايهٗطب١ٝ عٓس ا٫ستٝاز إيٝٗا ٫ٚ غُٝا ٗ ا٭عُاٍ ايؿ١ٝٓ نبرل٠ 

. اؿذِ اييت ؼتاز ٭زٚات شات ؾعاي١ٝ عاي١ٝ يًُػا١ُٖ ٗ غطع١ الاظٖا

ٜكّٛ ايباسح بتٓؿٝص ا٭ؾهاٍ ايؿ١ٝٓ ٚانعًا ٗ ا٫عتباض إٔ ُتط٣ ٖصٙ  .5

 .تٗا, أٚ فػُات ٚأعُاٍ تؿه١ًٝٝ ا٭ؾهاٍ نأعُاٍ َػتك١ً قا١ُ٥ بصا

ٜ٪نس ايباسح ٗ تؿهًٝ٘ ايؿين باغتدساّ اـاَات اييت ُتاظ بطٛاع١ٝ  .6

عٓس تؿهًٝٗا ع٢ً ؼكٝل اؾاْب اٱبتهاضٟ ٗ ايؿهٌ ايؿين , َٚس٣ 

ا١ُ٥٬ٕ بٌ ايتؿهٌٝ إٓؿص ٚاـا١َ إ٪يؿ١ َعٗا , َٚس٣ ؼكٝكٗا يًذاْب 

. ايٛٚٝؿٞ أٜهًا

إدطا٤ فُٛع١ َٔ ايتذاضب ا٫غتهؿاؾ١ٝ يًداَات ٚقاّ ايباسح ب

َٔ ضاتٓذات  َتعسز٠٭ْٛاع )إدتاض٠ ٚفُٛع١ َٔ ا٭عُاٍ ايتؿه١ًٝٝ 

, ٚأزٚات ايتؿهٌٝ اـاق١ بٗا, ٚايتكٓٝات إدتًؿ١ عٓس ( ايبٍٛ أغذل  

قاّ ايباسح ٗ ٖصا  اييت ا٫غتهؿاؾ١ٝايتذاضب َٔ خ٬ٍ  ايتعاٌَ َعٗا

اؾع٤ بعٌُ فُٛع١ َٔ ايتذاضب ا٫غتهؿاؾ١ٝ مل ٜهٔ ايػطض َٔ 

إدطا٤ تًو ايتذاضب تكُُٝات ٚأعُاٍ ؾ١ٝٓ َتها١ًَ ٚإِا نإ ايػطض 

َٓٗا ٖٛ ايكٝاّ َذُٛع١ َٔ إُاضغات ٚايتذاضب اييت تتٝح ؾطق١ 

 ايتؿه١ًٝٝ يًسا٥ٔ ايكٓاع١ٝ ٚايططم ايتك١ٝٓ اٱَهاْاتايهؿـ عٔ 

, ٚايططم إدتًؿ١ ٗ ايٓٛاسٞ اؾُاي١ٝ ٚايؿ١ٝٓ,  اٱَهاْاتيتٛٚٝـ ٖصٙ 

ٚغاق١ ٗ إٚٗاض ٚتأنٝس اؾُايٝات اييت ّهٔ ٖاضغتٗا َٔ خ٬ٍ 

. خاَات َػتشسث١ ّهٔ ايتشهِ ٗ َؿطزاتٗا َٓص بسا١ٜ ايتعاٌَ َعٗا 

 بعض ايتذاضب ا٫غتهؿاؾ١ٝ بؿهٌ َٛدعقٛض ٜعطض ايباسح ٚؽ

سٝح غٝتعطض ؾُٝا بعس تؿكًٝٝا ٕؿطزات ايتذاضب َٚا  ,(  78) ؾهٌ 

ؼٜٛ٘ َٔ بٓا٤ تطنٝيب , ٚؾًػؿٞ , ٚتكين يٲَهاْات ايتؿه١ًٝٝ يتًو 

. ايًسا٥ٔ 
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 (78) ؾهٌ

ق٬ب١ خا١َ ايبٛيٞ اغذل ضغِ خًٖٛا َٔ  (  79) ؾكس اتهح يًباسح َٔ ؾهٌ  .8

أٟ َٛاز َهاؾ١ غرل إًْٛات إش مل تٓهػط ٖصٙ ايكطع١ إ٫ بعس إٔ أ٩ثط عًٝٗا 

غِ  ّٚهٔ ظٜاز٠  2.5نذِ ضغِ إٔ زلانتٗا ٫ تتعس٣  20بهػ٘ ٜعازٍ 

ايعداد١ٝ  ا٭يٝافقسض٠ ايتشٌُ بإناؾ١ فُٛع١ َٔ ايٛغا٥٘ ٚاـاَات َجٌ 

  .يطخاّ ٚاـٝـ ٚبٛزض٠ اؿسٜس ٚايطٌَ ٚبٛزض٠ ا
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 (  79)  ؾهٌ

 

 

ٚتبٌ ايباسح َٔ ػطب١ تطى ا٭ثط ع٢ً خا١َ ايطٌ ثِ ْػذ ٖصا ا٭ثط بكب َاز٠  .9

بإٔ ايطٌ ٜذلى أثط ع٢ً ايبٛيٞ اغذل ثِ قاّ ايباسح (  80)ايبٛيٞ اغذل ؾهٌ 

ٜو ايب٬غت أنٝاؽَجٌ   َٔ بعسٖا بططم كتًؿ١ يًٛقٍٛ إٍ سًٍٛ ععٍ دٝسٙ

 .غتصنط ٫سكٍا ٗ دع٤ ا٭عُاٍ إٓؿص٠ ٚاييت (   81)  ؾهٌ  
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 (  80) ؾهٌ

 

 

 ( 81) ؾهٌ 

 

 

ٚقس عطف ايباسح َٔ فُٛع١ قا٫ٚت ٱنػاب ايبٛيٞ اغذل يٕٛ أخط غٛا٤  .10

قبٌ ساي١ ايتكًس أٚ بعسٖا بايتهػٝات اـاضد١ٝ بإٔ خا١َ ايبٛيٞ اغذل ٫ تكبٌ 

بٌ ؼتاز إٍ (  82)اييت ٚغٝطٗا َا٥ٞ آٚ ظٜيت  ؾهٌ  ايتُاظز َع أٟ َٔ ا٭يٛإ

أٚ ايًذ٤ٛ إٍ  ٚغٝ٘ كتًـ يصا َٔ ا٭ؾهٌ اغتدساّ ا٭يٛإ اـاق١ بٗا
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ايٛقٍٛ إٍ ْتا٥ر كتًؿ١ باخت٬ف ْٛع ايتهػ١ٝ  ايتهػ١ٝ اـاضد١ٝ َا غٌٗ 

 ( . 84) ٚؾهٌ ( 83)ؾهٌ 

 

 

 (82) ؾهٌ 

 

 

 

 ( 83) ؾهٌ 
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 ( 84) ؾهٌ

 

 

 

نُا ٚدس ايباسح بإٔ إخت٬ف ايٓتٝذ١ ٚدٛزتٗا تعتُس ع٢ً ْٛع ايبٛيٞ اغذل  .11

َٚٓار ٖصا ايتؿاعٌ ٚنٌ َاٜتعًل بايتؿاعٌ ْٚتٝذت٘ ْٚٛع ايتؿاعٌ ايهُٝٝا٥ٞ 

نُٝٝا٥ًٝا ؾكس ٚدس َج٬ً بإٔ سذِ ايٛقت ايصٟ تعطض ؾٝ٘ ايبٛيٞ اغذل يًه٤ٛ 

 ( 85) ٍ ؾهٌ قبٌ ع١ًُٝ ايتؿاعٌ تأثط ٚبؿهٌ َباؾط ٗ ٚقت ايتؿاع

 .اش ًٜعّ زا٥ُا إدطا٤ ع١ًُٝ ػطب١ ع٢ً خا١َ ايبٛيٞ اغذل (  86) ٚؾهٌ   
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 ( 85) ؾهٌ 

 

 

 

 (  86)ؾهٌ 
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فُٛع١ ا٭عُاٍ إٓؿص٠ َٔ ايباسح : ثاًْٝا  

(  92إٍ -87َٔ) ؾهٌ ضقِ :  .   1ايعٌُ

 تكُِٝ ٚتٓؿٝص عٌُ َػتٛس٢ َٔ ٚسس٠ َٔ ايعخطؾ١ : :إٛنٛع

 .نُعًك١ دساضٜ٘ ايٓبات١ٝ ثٓا٥ٞ ا٭بعاز

 ب٬غتٝو ا٭ٜهطيو. ضاتٓر ايبٛيٞ اغذل ؾسٜس ايؿؿاؾ١ٝ :اـاَات. 

 غ4ِٚ  3غِ ٚبػُان١ تذلاٚح بٌ 80×غ200ِ:ا٭بعاز. 

 

 ايعٓاقط ايتؿه١ًٝٝ. 

 دع٤ َٔ ٚسسٙ ظخطؾٝ٘ قٛض٠. 

 َٙٛػاس٘ عه١ٜٛ َط١ْ اـط. 

  (زٚا٥ط) أؾهاٍ ٖٓسغ١ٝ. 

 

 ا٭غؼ ايتؿه١ًٝٝ ٚايع٬قات اؾُاي١ٝ: 

ؾت ايؿؿاؾ١ٝ ـا١َ ايًسا٥ٔ ٗ ٖصا ايعٌُ  يتعطٞ قسض٠ عاي١ٝ ع٢ً ٚٚ

ْؿاش ايه٤ٛ ْتٝذ١ ُٝعٖا بايٓكا٤, نُا تعط٢ ايؿؿاؾ١ٝ ؾطق١ ٱزضاى 

أعُام سكٝك١ تتشهِ ؾٝٗا بٌ ع٬قات ايعٌُ ايؿين , نُا تػُح 

ايؿؿاؾ١ٝ بط١ٜ٩ ايتؿاقٌٝ إتٛاظ١ٜ زاخٌ ايعٌُ ايؿين َٔ أؾهاٍ ٚ خطٛٙ 

ؾه١ًٝ ؾطاغ١ٝ زاخً٘ ٗ ١٦ٖٝ ايعٌُ نهٌ ٖا ٜهٝـ قُٝا ٚع٬قات 

دسٜس٠ ي٘ باْهػاض ايه٤ٛ ٗ دٓبات ايعٌُ باقطساَ٘ بايتأثرلات غرل 

إػت١ٜٛ ع٢ً غطش٘  َٚط١ْٚ خطٛٙ ايعٌُ اـاضد١ٝ ٗ ؾهٌ اْػٝابٞ 

تعٜس ايعٌُ ٖٚر يٌ ّتعز َع ايؿؿاؾ١ٝ يٝهٕٛ قطع١ تعر بايٓؿاٙ 

زا٥ط٠ ٗ ؾهٌ اؾكٞ وسخ ع١ًُٝ ؽاطب َع ٚتهطاض عٓكط اٍ ٚاؿطن١

  .إتًكٞ ٚنأِا خطاب ايعٕٝٛ إتٖٛذ١

 ٌايتؿهٌٝ َطاس :
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 بعس إعساز ايتكُِٝ ٜتِ طبع٘ ع٢ً َػطح َػتٟٛ دسا َٔ اـؿب. 

  ٜتِ إقا١َ َا ٜؿب٘ ايػٛض ع٢ً اـطٛٙ اـاضد١ٝ بٓٛع َطاٚع َٔ إػاطط

 .ّ تكطٜباؽ 10ايب٬غتٝه١ٝ ٚتجبٝتٗا بإػاَرل باضتؿاع 

  غِ زاخٌ ايتك2ُِٝتؿطز ن١ُٝ َٔ ايطٌ بػُان١. 

 ٜعٌُ ع٢ً غطح ايطٌ بعض َٔ ايتأثرلات إدتًؿ١ بططٜك١ ايػا٥ط ٚايباضظ. 

  ٜػط٢ ايطٌ بٓٛع خؿٝـ َٔ ض٫ٚت ايب٬غتو ايٓاًٜٕٛ إٍ سٛاف ايػٛض

إعٍُٛ َع َطاعا٠ إٔ ٜهٕٛ ايطٌ ؾسٜس ايططٛب١ يهٞ ٜكّٛ بع١ًُٝ 

اتٓر ايبٛيٞ اغذل عٓسَا ٜتؿاعٌ ٖا ّٓع ايتكام ايٓاًٜٕٛ بايعٌُ ايتدلٜس يط

 .ب٬غتو بٓٛع َٔ إٛاز ايعاظي١ َجٌ ايؿُع أٚ ايعٜت ٚط٤٬ اٍ

  تكل قطع١ َٔ ب٬غتٝو ا٫نطًٜو ؾؿاؾ١ بٓؿؼ ايؿهٌ يتهٕٛ زعا١َ

 .زاخ١ًٝ

  َٔ ًٜٙٛكب ضاتٓر ايبٛيٞ اغذل زاخٌ ايتكُِٝ بتُعٔ َع َطاعا٠ خ

ع٢ً َطسًتٌ ٚاسسٙ  شلٛا١ٝ٥ ٚايؿٛا٥ب يًشكٍٛ ع٢ً ْتٝذ١ دٝس٠ايؿكاعات ا

 .قبٌ ٚنع ايسعا١َ ٚأخط٣ بعسٖا

  زقٝك١ ست٢ تتِ ع١ًُٝ ايتكًس ثِ ٜطؾع عٔ ايطٌ بطؾع  30ٜذلى ٕس٠

ايب٬غتٝو ثِ ٜٓعع ايب٬غتو عٔ ايتكُِٝ ٚتهػط اؿٛاف ايعاي١ٝ ٚاؿاز٠ 

 .ثِ تكٓؿط بعس إٔ ٜتكًس ْٗا٥ًٝا
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 ( 90)ؾهٌ 

 

 ( 91)ؾهٌ 

 

( 92)ؾهٌ 
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(  93)  ؾهٌ ضقِ :  .   2ايعٌُ

 تكُِٝ ٚتٓؿٝص عٌُ َٔ ث٬خ قطع تعدل عٔ ث٬خ َطاسٌ : : إٛنٛع

٫خذلام ؾهٌ نطٟٚ يػطح ايؿهٌ إطبع ٚقسضت٘ ع٢ً ايتأثرل 

 .بعس ا٫خذلام

 أيٛإ -قُاف -نطتٕٛ َك٣ٛ–ضاتٓر ايبٛيٞ اغذل  :اـاَات

 .كتًؿ١

 غ12ِغِ ٚبػُان١ 80×غ40ِث٬خ قطع نٌ قطع١  :ا٭بعاز. 

 

 ايعٓاقط ايتؿه١ًٝٝ. 

 ث٬خ قطع ٖٓسغ١ٝ َطبع١. 

  تهػٞ ؾهٌ إطبععه١ٜٛ ٬ََؼ. 

 3 نتٌ َهٛض٠ تهتػٞ ٬ََؼ عه١ٜٛ. 

 

 ا٭غؼ ايتؿه١ًٝٝ ٚايع٬قات اؾُاي١ٝ: 

يتعطٞ قسض٠   ٚٚؿت َكا١َٚ خا١َ ضاتٓر ايبٛيٞ اغذل ٗ ٖصا ايعٌُ

عاي١ٝ ع٢ً تك١ٜٛ ايػطٛح اي١ًٓٝ ٗ ايكطع ايهطت١ْٝٛ باغتدساّ ايكُاف 

يٝكٓع ًَُػًا َؿابٗا  ٚقسضتٗا ع٢ً تجبٝت تعطهات ايكُاف ع٢ً ايؿهٌ

 ي٬ًَُؼ ايعه١ٜٛ يٝكبح إتًكٞ َع أيؿ١ طبٝع١ٝ تعر باؿٌٓ ٚايٛدسإ

ا٭يٛإ ايصٟ ضغب ايباسح ب٘ ٚٚٚؿت قسضت اـا١َ ع٢ً انتػاب ٚ

إدتًؿ١ ٱبطاظ  َعامل ايػطح إدتًؿ١ اييت نْٛت ساي١ َٔ ايتعبرل يكسض٠ 

ٗ ُاٜع يْٛٞ ن٦ٌٝ  ايهط٠ إدذلق١ يتػٝرل غطح ٚدٖٛط اؾػِ إطبع 

  .ٜهٝـ ؾعٛض بٛسس٠ ايهت١ً

 

 ٌايتؿهٌٝ َطاس :
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 َهعبات َٔ ايهطتٕٛ  3ّ طبع٘ ع٢ً بعس إعساز ايتكُِٝ ٜت. 

  ُِٜٝتِ قطع ايهطتٕٛ ٚتؿطٜػ٘ سػب ايتك. 

  تػُط قطع ايكُاف ٗ ضاتٓر ايبٛيٞ اغذل ٚتًـ ع٢ً قطع ايهطتٕٛ نا١ًَ

 .َٔ ايساخٌ ٚاـاضز ٚعٌُ بعض تأثرلات َٔ طٝات ايكُاف ع٢ً ايػطح 

  ٜعٌُ أٜها َٔ ايكُاف َا ٜؿب٘ ؾهٌ نطٟٚ ٜٛنع ٗ إهإ احملسز

 .سػب ايتكُِٝ

  يس ثِ تأنس بطبك١ أخط٣ َٔ ضاتٓر ايبٛيٞ اغذل تذلى ايكطع ؿٌ تتل

 .يٝك٣ٛ غطشٗا ٚتعٜس قسضتٗا ع٢ً ؼٌُ ايهػ٘ 

  ٚبعس إٔ تتكًس تأغؼ أغطشٗا بأيٛإ غاَك١ ؾسٜس٠ إكا١َٚ ي٬ستهاى. 

  تػط٢ ا٭َانٔ إطتؿع١ بأيٛإ اؾتح ٗ أغطح ايكطع سػب ايتسضز. 
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(  93) ؾهٌ ضقِ 
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 (  100  -94) ؾهٌ ضقِ :  .   3ايعٌُ

 تكُِٝ ٚتٓؿٝص عٌُ فػِ يتهٜٛٔ سط يكسض٠ دػِ َا :  إٛنٛع

 يًتهٝـ يتشٌُ ثكٌ عًٝ٘

  ضاتٓر ايبٛيٞ اغذل َٔ ْٛع ؾب٘ ؾؿاف َا٥ٌ إٍ  :اـاَات

 .أيٝاف ظداد١ٝ يًتػًٝح-طٌ -دبؼ–ا٫خهطاض 

 غِ 20×غِ  50 :ا٭بعاز. 

 

 ايعٓاقط ايتؿه١ًٝٝ. 

 ٜ٘ٛنت١ً خطٛطٗا عه. 

  تهػٞ نٌ ايعٌُعه١ٜٛ ٬ََؼ. 

 4  نتٌ ؾب٘ َهٛض٠ تهتػٞ ٬ََؼ عه١ٜٛ ٚتهٌُ أٚ تًتكل

 .بايعٌُ

 

 ا٭غؼ ايتؿه١ًٝٝ ٚايع٬قات اؾُاي١ٝ: 

ٜتساخٌ ايه٤ٛ بؿهٌ خاؾت إٍ زاخٌ ايعٌُ يٝعهؼ إسػاؽ بٓٛع 

َٔ ايتعبرل ٜؿب٘ إٍ سس َا قطع ا٭سذاض ايهط١ّ  ًٜٚتـ بؿهٌ 

 ٜٛسٞ باؿطن١ ٚا٫ٜكاع  ٣  ٗ ؾهٌ َتٓاغَِا٥ٌ َٓتكبا إٍ ا٭عٌ

ت إتُاث١ً إتسضد١ اؿذِ ع٢ً دٓبات ايعٌُ إسػاؽ ا٨تٛتعٜسٙ ائ

َشاٚي١ ايتكعس إٍ ايػُا٤ ضغِ ايهط٠ إٓػسي١ ع٢ً ٚٗط ايعٌُ 

ٚاييت ٜبسٚ تأثرلٖا ع٢ً دػِ ايعٌُ قاٚي١ نػطٙ عٔ ايطقٞ عايٝا 

بج٘ با٭ضض بطدًٌ نبرلتٌ ٚضغِ ايتأثرل إ٫ اْ٘ ٜعٜس َٔ سذِ تـ

 . يٝٓػٌ إٍ ا٭ع٢ً

 ٌايتؿهٌٝ َطاس :
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  ٕٜٛتِ تؿهٌٝ ايتكُِٝ ع٢ً ايطٌ بططم ايتؿهٌٝ إعطٚؾ١ ع٢ً إٔ ته

َط٘ منت١ً فػ١ُ ّ

  ٜتِ تكػِٝ غطح ايهت١ً إٍ قطع باغتدساّ قطع َٔ إػاطط اؿسٜس١ٜ.  

  ايؿعط ٜكب ع٢ً نٌ دع٤ ن١ُٝ َٔ اؾبؼ ايطا٥ب ثِ تسعِ بتػًٝح َٔ

نجط إػتدسّ يتػًٝح اؾبؼ ثِ تػط٢ بطبك١ أخط٣ َٔ اؾبؼ ا٭

 .نجاؾ١

 ٌٜتِ تٓٛٝـ ايكطع اؾبػ١ٝ بعس إٔ تٓعع عٔ دػِ ايط. 

  ٜتِ ط٤٬ ايكطع بٓٛع خام َٔ ايؿُع ّٚػح دٝسا يهٞ ٫ ٜ٪ثط ٗ طباع١

 .ايػطح نُا ٖٛ ٗ ايؿهٌ ا٭قًٞ 

  بأٟ ْٛع َٔ ايطبط إطاٙ َع ٜعاز ػُٝع ايكطع اؾبػ١ٝ بطبطٗا دٝسا

 .َطاعا٠ غس نٌ ايجػطات ايكػرل٠ اييت قس ٜتػطب َعٗا ايطاتٓر

  ٕٜٛتِ سؿٛ ايكطع اجملتُع١ بٓٛع َٔ ا٭يٝاف ايعداد١ٝ يًتػًٝح ع٢ً إٔ ته

َٛظع٘ زٕٚ ظٜاز٠ ٗ ايهجاؾ١ اييت قس ٜتهٕٛ َعٗا ؾكاعات َٔ اشلٛا٤ ُٓع 

 .ٚقٍٛ ايطاتٓر إٍ ْٝع أدعا٤ ايعٌُ

 ٚ َٔ ًٙٛبعس إٔ تكًب ايكطع اجملُع١ ٜكب ايطاتٓر َٔ أغؿًٗا َع ٬َس١ٛ خ

ايؿكاعات اشلٛا١ٝ٥ ٚيًتأنس بعس إُاّ ايكب وطى باٖتعاظ ايعٌُ بًطـ 

 .ـطٚز اشلٛا٤ ٚٚقٍٛ ايطاتٓر إٍ نٌ ا٭دعا٤

  زقٝك١ تؿو ايكطع عٔ بعهٗا 30بعس إٔ ٜتكًس ايعٌُ بعس. 

  ٌايًشاَات يًكطع اؾبػ١ٝ قبٌ ايتكًس ايٓٗا٥ٞ ٜتِ قطع ايكطع ايعا٥س٠ ب

 .ٚتتِ َعاؾ١ ايػطح بايكٓؿط٠

  ٜتِ ط٤٬ ايػطح ايػا٥ط ٚإػاَات ٗ ايػطح بٓٛع َٔ ايط٤٬ اي٬َع. 
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(  108 -107)  ؾهٌ ضقِ :  .   4ايعٌُ

 تكُِٝ ٚتٓؿٝص عٌُ فػِ يتهٜٛٔ سط ٜؿب٘ نا٥ٔ سٞ :  إٛنٛع

 -طٌ -دبؼ–ضاتٓر ايبٛيٞ اغذل َٔ ْٛع ؾب٘ ؾؿاف :اـاَات 

أغ٬ى  –غًٝهٕٛ يكٓع ايكٛايب 

 غِ 15×غِ  30 :ا٭بعاز. 

 

 ايعٓاقط ايتؿه١ًٝٝ. 

 ٜ٘ٛنت١ً َٔ اـطٛٙ ايعه. 

  عه٬َ١َٜٛؼ. 

  ايتؿه١ًٝٝ ٚايع٬قات اؾُاي١ٝا٭غؼ 

 ٌايتؿهٌٝ َطاس :

  ًُٜ٘تِ عٌُ ٖٝهٌ َٔ ا٭غ٬ى ع٢ً ١٦ٖٝ ايتكُِٝ إطاز ع. 

  ٌٝبإا٤ايطٌ بططم ايتؿهٌٝ ِٛشز باغتدساّ ٜتِ تؿه . 

  غِ بعس تػطٝت٘ بايب٬غتو  2ٜتِ تػط١ٝ ايعٌُ بطبك١ َٔ ايطٌ بػُان١

 .نهتً٘ ٚاسس٠ايٓاًٜٕٛ بؿهٌ ىًٛ َٔ ايتعكٝس ٜٚٛٗط 

  اؾبؼ ايطا٥ب ثِ تسعِ بتػًٝح َٔ ايؿعط إػتدسّ يتػًٝح اؾبؼ  قايبٜكب َٔ

  .ثِ تػط٢ بطبك١ أخط٣ َٔ اؾبؼ ا٭نجط نجاؾ١

 بعس إٔ تٓعع عٔ دػِ ايطٌ (ايكايب) ٜتِ تٓٛٝـ ايكطع اؾبػ١ٝ. 

  ِبٓٛع خام َٔ ايؿُع ّٚػح دٝسا يهٞ ٫ ًٜتكل ععٍ أدعا٤ ايكايب ٜت

 .يهٕٛب٘ ايػٞ

 ٕٛتػس نٌ ايجػطات ايكػرل٠ اييت قس ٜتػطب َعٗا ايػًٝه. 

  ٜعاز ايعٌُ ايطٝين ع٢ً غطح َػت٣ٛ بعس إٔ ٜط٢ً َاز٠ ايعٜت نُاز٠

 .عاظي١ ٚبًطـ 
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  ٜػط٢ ايعٌُ ايطٝين باؿانٔ اؾبػٞ عٝح ٜهٕٛ بعٝس عٔ ٬ََػ١

 .ايعٌُ بعس إٔ ٜكٓع ي٘ ثكٛب َٔ أع٬ٙ يهٞ ٜكب َٓٗا ايػًٝهٕٛ

 ٍغًٝهٕٛ بعس ؼطٜه٘ دٝسا بإاز٠ إٓؿؿ١ َٔ ايجكٛب إعُٛي١ ٗ ٜكب ا

 .سانٔ ايكايب 

  ٜٔٓعع ايكايب إكٓٛع َٔ ايػًٝهٕٛ عٔ اؿان. 

  َٔ تؿل أططاف ايػًٝهٕٛ َٔ ايساخٌ إٍ اـاضز ٱخطاز ايعٌُ ايطٝين

 .قًب٘ بؿطٙ إٔ ٜهٕٛ ايؿل بعٓا١ٜ يهٞ ٫ ٜؿػس تطاب٘ ايكايب 

  ٜتِ ػُٝع ايكايب إكٓٛع َٔ ايػًٝهٕٛ بعس زٖٓ٘ َازٙ عاظي١ ٗ دٛف

 .ايكايب اؾبػٞ 

  َٔ ًٙٛٚبعس إٔ تكًب ايكطع اجملُع١ ٜكب ايطاتٓر َٔ أغؿًٗا َع ٬َس١ٛ خ

ايؿكاعات اشلٛا١ٝ٥ ٚيًتأنس بعس إُاّ ايكب وطى باٖتعاظ ايعٌُ بًطـ 

 .ـطٚز اشلٛا٤ ٚٚقٍٛ ايطاتٓر إٍ نٌ ا٭دعا٤

  زقٝك١ تؿو ايكطع عٔ بعهٗا  30بعس إٔ ٜتكًس ايعٌُ بعس. 

  ِٜتِ قطع ايكطع ايعا٥س٠ بٌ ايؿكٛم ٗ ايػًٝهٕٛ قبٌ ايتكًس ايٓٗا٥ٞ ٚتت

  .َعاؾ١ ايػطح بايكٓؿط٠ 
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199 

 

 

 (104)ؾهٌ 
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(   115  -109) ؾهٌ ضقِ :  .   5ايعٌُ

 تكُِٝ ٚتٓؿٝص عٌُ بج٬خ َػتٜٛات ٚبأضبع أقػاّ ُجٌ ؾكٍٛ ايػ١ٓ :  إٛنٛع

 .ا٭ضبع١

 أيٛإ كتًؿ١-قُاف -أيٛاح خؿب–ضاتٓر ايبٛيٞ اغذل  :اـاَات. 

 غ12ِغِ ٚبػُان١ 100×غ100ِ :ا٭بعاز. 

 ايعٓاقط ايتؿه١ًٝٝ. 

 ٍٖٓسغ١ٝ َٓت١ُٛ َطبع أؾها. 

  ٖٙٛٓسغ١ٝ غرل َٓت١ُٛ ٚأؾهاٍخط. 

 ٬ََؼ كتًؿ١. 

 ا٭غؼ ايتؿه١ًٝٝ ٚايع٬قات اؾُاي١ٝ: 

ٚٚؿت َكا١َٚ خا١َ ضاتٓر ايبٛيٞ اغذل ٗ ٖصا ايعٌُ  يتعطٞ قسض٠ عاي١ٝ 

ع٢ً تك١ٜٛ ايػطٛح اي١ًٓٝ ٗ ايكطع باغتدساّ ايكُاف ٚقسضتٗا ع٢ً تجبٝت 

ؾت قسضت تعطهات ايكُاف ع٢ً ايؿهٌ ايصٟ ضغب ايباسح ب٘ ٚٚٚ

اـا١َ ع٢ً انتػاب ا٭يٛإ إدتًؿ١ ٱبطاظ  َعامل ايػطح إدتًؿ١ اييت 

نْٛت ساي١ َٔ ايتعبرل يكسض٠ ايطاتٓر َع ايكُاف ع٢ً اخص ايػطح إٛنٛع 

ٚأٚدس ايتهطاض إٓتِٛ  ؿاي١ إطبع بٓؿؼ إكاغات ٚاستٛا٥٘  عًٝ٘

اؿطن١ ايسا٥ب١ ٭ؾهاٍ غرل َٓت١ُٛ َؿطغ١ كتًؿ١ إكاغات ساي١ َٔ 

اييت تكٓع ْػًُا كتًـ ٚيهٓ٘ بطٚح ٚاسس٠ ثِ إٔ ا٫تعإ أتٞ يٝشكل ساي١ 

َٔ ايكُت أنستٗا اؿباٍ إطبٛط١ ٚنأْٗا قٝست ايعٌُ خاضدٝا غرل اْ٘ 

. ٗ نٌ ؾكٌ َٚطس١ً ٚدع٤ ٜعر بايهجرل َٔ ايٓؿاٙ ٚاؿطن١ 
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: ايتؿهٌٝ َطاسٌ

  َهعبات َػتط١ًٝ َٔ اـؿب  4بعس إعساز ايتكُِٝ ٜتِ طبع٘ ع٢ً

 .ا٭بًهاز 

  ُِٜٝتِ قطع إهعبات  ٚتؿطٜػٗا سػب ايتك. 

  ِٜٗٛتجبت قطع ا٭بًهاز ا٭ضبع١ ع٢ً قطع٘ خاَػ١ نبرل٠ ؼت. 

  َٔ تػُط قطع ايكُاف ٗ ضاتٓر ايبٛيٞ اغذل ٚتًـ ع٢ً ايعٌُ بها١ًَ

 .ايساخٌ ٚاـاضز

  تٛنع بعض ايكطع اجملُع١ َٔ ايب٬غتٝو ٚاؿسٜس ٚاؿباٍ ٚا٭ظضاض َٚا

 .إٍ شايو سػب ايتكُِٝ إطاز ٗ زاخٌ نٌ دػِ ع٢ً سسٙ 

  َٔ تػُط قطع ايكُاف ٗ ضاتٓر ايبٛيٞ اغذل ٚتًـ ع٢ً ايعٌُ بها١ًَ

ايساخٌ ٚاـاضز ٜٚأخص ايكُاف تأثرلات ايكطع إٛنٛع١ ٗ بطٔ نٌ 

 .قطع١

 ايكُاف َا ٜؿب٘ اؿباٍ تًـ ع٢ً ايعٌُ ٚٗ إهإ احملسز  ٜعٌُ أٜها َٔ

 .سػب ايتكُِٝ

   تذلى ايكطع ؿٌ تتكًس ثِ تأنس بطبك١ أخط٣ َٔ ضاتٓر ايبٛيٞ اغذل

 .يٝك٣ٛ غطشٗا ٚتعٜس قسضتٗا ع٢ً ؼٌُ ايهػ٘ 

  ٚبعس إٔ تتكًس تأغؼ أغطشٗا بأيٛإ غاَك١ ؾسٜس٠ إكا١َٚ ي٬ستهاى 

 ضتؿع١ بأيٛإ اؾتح ٗ أغطح ايكطع سػب ايتسضز تػط٢ ا٭َانٔ امل. 
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 (   114 -113    -112  -111  -110   -109)   ؾهٌ 
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(  115)  ؾهٌ ضقِ 
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(   121 -116) ؾهٌ ضقِ :  .   6ايعٌُ

 تكُِٝ ٚتٓؿٝص عٌُ قٛاطع َػتٛس٢ َٔ ٚسس٠ َٔ : :إٛنٛع

ايعاّ ٕهإ ايعخطؾ١ ايٓبات١ٝ ثٓا٥ٞ ا٭بعاز وٌُ ؾهٌ ايتكُِٝ 

 .إطاز تجبٝت٘ ؾٝ٘

 خؿب َهػٛٙ  -ضاتٓر ايبٛيٞ اغذل ؾسٜس ايؿؿاؾ١ٝ :اـاَات-

 .-اّ زٟ اف 

 غ7ِغِ ٚبػُان١ تذلاٚح بٌ 85×غ220ِ:ا٭بعاز. 

 

 ايعٓاقط ايتؿه١ًٝٝ. 

 دع٤ َٔ ٚسسٙ ظخطؾٝ٘ قٛض٠. 

 عه١ٜٛ َط١ْ اـطٛٙ اتَػاح. 

  (زٚا٥ط) أؾهاٍ ٖٓسغ١ٝ. 

  ٚايع٬قات اؾُاي١ٝا٭غؼ ايتؿه١ًٝٝ :

تأتٞ ايهت١ً اؿكٝك١ٝ شلصا ايعٌُ بًْٛٗا ا٭غٛز ايعطٜض ٚخطٛطٗا 

ايؿؿاؾ١ٝ ـا١َ ايًسا٥ٔ ٗ ؾٝٗا ٚٚؿت اي١ًٓٝ اييت تهٕٛ َػاسات ؾؿاؾ١ 

ٖصا ايعٌُ يتعطٞ قسض٠ عاي١ٝ ع٢ً ْؿاش ايه٤ٛ ْتٝذ١ ُٝعٖا بايٓكا٤, نُا 

تعط٢ ايؿؿاؾ١ٝ ؾطق١ ٱزضاى أعُام سكٝك١ ؾٝٗا بٌ ع٬قات ايعٌُ ايؿين 

, نُا تػُح ايؿؿاؾ١ٝ بط١ٜ٩ ايتؿاقٌٝ إتٛاض١ٜ خًـ ٚتٛظٜع َػاسات٘

ايصٟ  عٌُاٍأؾب٘ ب ًايٝهٕٛ َٓٛط ايؿاقٌ ٚخكٛقا ا٭يٛإ ايباضظ٠ َٓ٘

قٓع٘ ايؿٓإ إػًِ ٗ قباب ْٚٛاؾص إػادس ٚإػانٔ ٚيٝهٕٛ ع٬قات 

ؾه١ًٝ ؾطاغ١ٝ زاخً٘ ٗ ١٦ٖٝ ايعٌُ نهٌ ٖا ٜهٝـ قُٝا دسٜس٠ ي٘ 

باْهػاض ايه٤ٛ ٗ دٓبات ايعٌُ باقطساَ٘ بايتأثرلات غرل إػت١ٜٛ ع٢ً 

 ؾهٌ اْػٝابٞ تعٜس ايعٌُ غطش٘  َٚط١ْٚ خطٛٙ ايعٌُ اـاضد١ٝ ٗ
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ٖٚر يٌ ّتعز َع ايؿؿاؾ١ٝ يٝهٕٛ قطع١ تعر بايٓؿاٙ ٚاؿطن١ ٜٚعٜس 

. َٔ شايو تهٜٛٓٗا ايصٟ ٜتٛسس َع ايؿهٌ ايعاّ ٗ ايتكُِٝ 

 

 ٌايتؿهٌٝ َطاس :

  بعس إعساز ايتكُِٝ ٜتِ طبع٘ ع٢ً َػطح َػتٟٛ دسا َٔ اـؿب

 .إهػٛٙ 

  ٜتِ ضغِ َا ٜؿب٘ ايجكٛب زاخٌ ايتكُِٝ تتٛظع بؿهٌ َسضٚؽ. 

  ٌٜكل اـؿب ع٢ً ؾهٌ ايتكُِٝ إطغّٛ ٜٚؿطظ َٔ ا٭ططاف بؿه

 .َكٛؽ 

 ٜعٌُ تؿطٜعٙ َٔ ايساخٌ ٚغ٘ زلان١ نٌ قطع٘ ٜطغب بإٔ ؼٟٛ ضاتٓر. 

  غِ ؼٟٛ ؾهٌ ايتكُِٝ نا٬َ 2تؿطز ن١ُٝ َٔ ايطٌ بػُان١. 

 ايتأثرلات إدتًؿ١ بططٜك١ ايػا٥ط ٚايباضظ ٜعٌُ ع٢ً غطح ايطٌ بعض َٔ. 

  ٌُٜػط٢ ايطٌ بٓٛع خؿٝـ َٔ ض٫ٚت ايب٬غتو ايٓاًٜٕٛ إٍ سٛاف ايع

َطاعا٠ إٔ ٜهٕٛ ايطٌ ؾسٜس ايططٛب١ يهٞ ٜكّٛ بع١ًُٝ ايتدلٜس يطاتٓر 

ايبٛيٞ اغذل عٓسَا ٜتؿاعٌ ٖا ّٓع ايتكام ايٓاًٜٕٛ بايعٌُ ٚط٤٬ 

 .ٕٛاز ايعاظي١ َجٌ ايؿُع أٚ ايعٜتب٬غتو بٓٛع َٔ ا اٍ

  ٜكب ضاتٓر ايبٛيٞ اغذل زاخٌ نٌ قطع٘ َٔ ايتكُِٝ بتُعٔ َع َطاعا٠

 .خًٛٙ َٔ ايؿكاعات اشلٛا١ٝ٥ ٚايؿٛا٥ب يًشكٍٛ ع٢ً ْتٝذ١ دٝس٠

  زقٝك١ ست٢ تتِ ع١ًُٝ ايتكًس ثِ ٜطؾع عٔ ايطٌ بطؾع  30ٜذلى ٕس٠

نػط اؿٛاف ايعاي١ٝ ٚاؿاز٠ ايب٬غتٝو ثِ ٜٓعع ايب٬غتو عٔ ايتكُِٝ ٚت

 .ثِ تكٓؿط بعس إٔ ٜتكًس ْٗا٥ًٝا

  ٜتِ ععٍ ايطاتٓر عٔ اـؿب باي٬قل ٜٚتِ ط٤٬ غطح اـؿب بط٤٬

  .َٓاغب
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 ( 116)ؾهٌ             

 

 

 ( 118) ؾهٌ (                        117)  ؾهٌ  
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 ( 119)  ؾهٌ 

 

 

 

 (120)  ؾهٌ 
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(    121)ؾهٌ ضقِ 
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(   127 -122) ؾهٌ ضقِ :  .   7ايعٌُ

 إؾعاعٞ وٟٛ يؿٜ اؾ٬ي١تكُِٝ ٚتٓؿٝص عٌُ : : إٛنٛع. 

 أيٛإ -قُاف -نطتٕٛ َك٣ٛ–ضاتٓر ايبٛيٞ اغذل  :اـاَات

 .كتًؿ١

 غ3ِغِ ٚبػُان١ 180×غ120ِ :ا٭بعاز. 

  

 ايعٓاقط ايتؿه١ًٝٝ. 

 قطع ٖٓسغ١ٝ ع٢ً ١٦ٖٝ َجًح َكٛؽ شٚ قاعس٠ قػرل٠ دسًا ٚث٬خ 

 .قطع ع٢ً ؾهٌ أًٖ٘

  تهػٞ ؾهٌ ايعٌُعه١ٜٛ ٬ََؼ. 

 

 ا٭غؼ ايتؿه١ًٝٝ ٚايع٬قات اؾُاي١ٝ: 

ايتٓاٚط اٱؾعاعٞ غرل إٓتِٛ ٜكٛز إتًكٞ إٍ قًب ايعٌُ يٝؿٗس 

تطاب٘ ث٬خ أًٖ٘ تهٕٛ يؿٜ اؾ٬ي١ ٚايكٛض٠ ؾبٝٗ٘ َؿٗس ايٓٛط إٍ 

ؾٝ٘ َتٓاقهات ؾك٠ٛ ايػُا٤ أثٓا٤ غكٛٙ إطط ايطٚساْٞ ؾتعٝـ ٗ ؾعٛض 

اـطٛٙ ايساخ١ً ٚاـاضد١ َٔ قًب ايعٌُ ٚي١ْٛٝ ا٭١ًٖ َع سستٗا تذلى 

ؾٝو اثط ؾٝل ٕتابع١ ايتسقٝل أنجط ٗ غطح ايعٌُ ٚايتأثرلات ٚإًُؼ 

َكا١َٚ خا١َ ضاتٓر ايبٛيٞ اغذل ٗ ٖصا  إت٬ظّ َع ايًٕٛ ايٛاسس إتسضز  ٚ

١ٜ ايػطٛح اي١ًٓٝ ٗ ايكطع يتعطٞ قسض٠ عاي١ٝ ع٢ً تكٛ دا٤تايعٌُ 

يٝكٓع ًَُػًا َؿابٗا ي٬ًَُؼ ايعه١ٜٛ ايهطت١ْٝٛ باغتدساّ ايكُاف 

غطح ٚدٖٛط بٌ  يٝكبح إتًكٞ َع أيؿ١ طبٝع١ٝ تعر باؿٌٓ ٚايٛدسإ

ايعٌُ ٗ ُاٜع يْٛٞ ٜهٝـ ؾعٛض بٛسس٠ اـطٛٙ اـاضد١ ٚايساخ١ً َع 

  .ا٭١ًٖ

 ٌايتؿهٌٝ َطاس :
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 ُِٝٚضم نطتٕٛ َك٣ّٛ طبع٘ ع٢ً ٜت بعس إعساز ايتك . 

  ُِٜٝتِ قطع ايهطتٕٛ ٚتؿطٜػ٘ سػب ايتك. 

  تػُط قطع ايكُاف ٗ ضاتٓر ايبٛيٞ اغذل ٚتًـ ع٢ً قطع ايهطتٕٛ نا١ًَ

 .َٔ ايساخٌ ٚاـاضز ٚعٌُ بعض تأثرلات َٔ طٝات ايكُاف ع٢ً ايػطح 

   تذلى ايكطع ؿٌ تتكًس ثِ تأنس بطبك١ أخط٣ َٔ ضاتٓر ايبٛيٞ اغذل

 .يٝك٣ٛ غطشٗا ٚتعٜس قسضتٗا ع٢ً ؼٌُ ايهػ٘ 

  ٌُتػط٢ قبٌ إٔ تتكًس بكطع َٔ ٚضم ايب٬غتٝو اـؿٝـ يٝ٪زٟ زٚض ٙ بع

 .تأثرلات ع٢ً ايػطح عؿٛا١ٝ٥

 اى ٚبعس إٔ تتكًس تأغؼ أغطشٗا بأيٛإ غاَك١ ؾسٜس٠ إكا١َٚ ي٬ستو. 

  تػط٢ ا٭َانٔ إطتؿع١ بأيٛإ اؾتح ٗ أغطح ايكطع سػب ايتسضز. 
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 ( 122) ؾهٌ 

 

 ( 123)ؾهٌ 

 

 

 (  124) ؾهٌ 
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 (  125)ؾهٌ 

 

 

 ( 127) ؾهٌ (                              126) ؾهٌ  

(  134-128)  ؾهٌ ضقِ :  .   8ايعٌُ

  بْكؿٗا ايعًٟٛ ٜٛٗط ايٌيبٝه١ تكُِٝ ٚتٓؿٝص عٌُ فػِ :  إٛنٛع
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 -طٌ -دبؼ–ضاتٓر ايبٛيٞ اغذل َٔ ْٛع ؾب٘ ؾؿاف :اـاَات 

 ًَْٛات كتًؿ١–أغ٬ى –غًٝهٕٛ يكٓع ايكٛايب 

 غِ 40×غِ 65 :ا٭بعاز. 

 

 ايعٓاقط ايتؿه١ًٝٝ. 

 ِٛنت١ً ٖٓسغ١ٝ ؾهٌ بٝهاٟٚ غرل َٓت. 

 ظخاضف ْبات١ٝ َتساخ١ً َع ظخاضف ٖٓسغ١ٝ. 

 

 ٚايع٬قات اؾُاي١ٝا٭غؼ ايتؿه١ًٝٝ  .12

عًٝٗا أسع١َ َتػرل٠ ايػُان١ ْكؿٗا ايػؿًٞ ايهبرل٠ بٝه١ أتت نت١ً اٍ

ظخاضف  ٚسسات َٔ إ٪نػس ّجٌ ايكؿط٠ ٚايٓكـ ايعًٟٛ ّجٌ ايًب عًٝ٘

اـطٛٙ ٚتكًو تاض٠ إٍ خطٛٙ ي١ٓٝ ثِ  إغ١َٝ٬ ْباتٝ٘ ٖٚٓسغ١ٝ َتساخ١ً

 تجبت بؿهٌ طٛيٞ َا٥ٌ ق٬ًٝ تأخصى إٍ خطٛٙ أنجط قطا١َ ٚقػ٠ٛ ٚ

 .ىًل ؾاْتاظٜا ضا٥ع١

ايبٝه١ مثجٌ َعٓاٖا ايؿًػؿٞ ٫ٚز٠ ايؿهط٠ ٚايؿهط ٚضأؽ ٖطّ ايؿهط ٚ

 .ايٛدٛز ا٭ٍٚ ايبٝه١ أّ ايسداد١ ٍ عٔا٤بايؿًػؿ١ اؾسي١ٝ اييت تتؼ

عٛنا عٔ ع٬قتٗا إباؾط٠ بايًٕٛ .ٚأ١ُٖٝ ايًب ٗ ايؿهط٠ اييت ْبشح عٓٗا

إش بًُش١ غطٜع١ تتأنس بإٔ ؾهًٗا ٖا ٗ ايًػ١ ايعطب١ٝ َٔ يْٛٗا ٚاؾتكام اغِ

     .بٝه١ ٚيهٔ ايًٕٛ ايصٖيب ٜأخصى إٍ عُل ابعس ٗ ثكًٗا ايؿهطٟ ٚايؿًػؿٞ 

   

 

 

 

 ٌايتؿهٌٝ َطاس :

  ٌُبٝه١ َٔ اؾبؼٜتِ ع . 
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  ُِٝغِ ٚسؿط 2بتػط١ٝ ايبٝه١ بػُان١  ايطٌبٜتِ تؿهٌٝ ايتك

 .بططم ايتؿهٌٝ إعطٚؾ١  ١ٜ عًٝٗا ايعخاضف ٚا٭ؾهاٍ اشلٓسؽ

  غِ بعس تػطٝت٘ بايب٬غتو  2ٜتِ تػط١ٝ ايعٌُ بطبك١ َٔ ايطٌ بػُان١

 .ايٓاًٜٕٛ بؿهٌ ىًٛ َٔ ايتعكٝس ٜٚٛٗط نهتً٘ ٚاسس٠

  ّٜكب ع٢ً اجملػِ ن١ُٝ َٔ اؾبؼ ايطا٥ب ثِ تسعِ بتػًٝح َٔ ايؿعط إػتدس

  .ا٭نجط نجاؾ١ يتػًٝح اؾبؼ ثِ تػط٢ بطبك١ أخط٣ َٔ اؾبؼ

 ٌٜتِ تٓٛٝـ ايكطع اؾبػ١ٝ بعس إٔ تٓعع عٔ دػِ ايط. 

  ٜ٘تِ ط٤٬ ايكطع بٓٛع خام َٔ ايؿُع ّٚػح دٝسا يهٞ ٫ ًٜتكل ب

 .ايػًٝهٕٛ

 ٕٛتػس نٌ ايجػطات ايكػرل٠ اييت قس ٜتػطب َعٗا ايػًٝه. 

  ٜعاز ايعٌُ ايطٝين ع٢ً غطح َػت٣ٛ بعس إٔ ٜط٢ً َاز٠ ايعٜت نُاز٠

 .ٚبًطـ عاظي١ 

  ٜػط٢ ايعٌُ ايطٝين باؿانٔ اؾبػٞ عٝح ٜهٕٛ بعٝس عٔ ٬ََػ١

 .ايعٌُ بعس إٔ ٜكٓع ي٘ ثكٛب َٔ أع٬ٙ يهٞ ٜكب َٓٗا ايػًٝهٕٛ

  ٗ ٜكب ايػًٝهٕٛ بعس ؼطٜه٘ دٝسا بإاز٠ إٓؿؿ١ َٔ ايجكٛب إعُٛي١

 .سانٔ ايكايب 

  ٜٔٓعع ايكايب إكٓٛع َٔ ايػًٝهٕٛ عٔ اؿان. 

 اف ايػًٝهٕٛ َٔ ايساخٌ إٍ اـاضز ٱخطاز ايعٌُ ايطٝين َٔ تؿل أطط

 .قًب٘ بؿطٙ إٔ ٜهٕٛ ايؿل بعٓا١ٜ يهٞ ٫ ٜؿػس تطاب٘ ايكايب 

  ٜتِ ػُٝع ايكايب إكٓٛع َٔ ايػًٝهٕٛ بعس زٖٓ٘ َازٙ عاظي١ ٗ دٛف

 .ايكايب اؾبػٞ 

 ًٛٚبعس إٔ تكًب ايكطع اجملُع١ ٜكب ايطاتٓر َٔ أغؿًٗا َع ٬َس١ٛ خ َٔ ٙ

ايؿكاعات اشلٛا١ٝ٥ ٚيًتأنس بعس إُاّ ايكب وطى باٖتعاظ ايعٌُ بًطـ 

 .ـطٚز اشلٛا٤ ٚٚقٍٛ ايطاتٓر إٍ نٌ ا٭دعا٤
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  زقٝك١ تؿو ايكطع عٔ بعهٗا  30بعس إٔ ٜتكًس ايعٌُ بعس. 

  ِٜتِ قطع ايكطع ايعا٥س٠ بٌ ايؿكٛم ٗ ايػًٝهٕٛ قبٌ ايتكًس ايٓٗا٥ٞ ٚتت

  . َعاؾ١ ايػطح بايكٓؿط٠

  ٚبعس إٔ تتكًس تأغؼ أغطشٗا بأيٛإ غاَك١ ؾسٜس٠ إكا١َٚ ي٬ستهاى. 

  ناٌَ ايبٝه١ بٛضم ايصٖب بايططم إعطٚؾ١ ثِ ٜتِ تعتٝكٗا با٭ٚإ تػط٢

 . إا١ٝ٥ ٚايعٜت١ٝ

 

 

 

 (128) ؾهٌ 
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 ( 129) ؾهٌ 

 

 

 ( 130) ؾهٌ 
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 ( 131) ؾهٌ  

 

 ( 132) ؾهٌ  
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 ( 133)ؾهٌ                      (          134) ؾهٌ
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(   138-135) ؾهٌ ضقِ :  .   9ايعٌُ

 ؾساض١ٜ َٔ ايبٛيٞ اغذل ا٭بعازثٓا٥ٞ تكُِٝ ٚتٓؿٝص عٌُ :  إٛنٛع

  طٌ -دبؼ–ضاتٓر ايبٛيٞ اغذل :اـاَات 

 غِ 120×غِ  244 :ا٭بعاز. 

 ايعٓاقط ايتؿه١ًٝٝ. 

 ٜ٘ٛنتٌ باضظٙ َٔ اـطٛٙ ايعه. 

 ٬ََؼ كتًؿ١. 

 ا٭غؼ ايتؿه١ًٝٝ ٚايع٬قات اؾُاي١ٝ. 

ٜأتٞ تٛظٜع ايهتٌ َتٛاظٕ َع خطٛٙ اؿباٍ إؿسٚز٠ ع٢ً ايعٌُ 

ؾبايطغِ َٔ عسّ اتعإ إػاسات إ٫ إٔ تٛظٜع ايهتٌ ٜأتٞ ٗ اتعٕ 

 .عػب إًُؼ ايصٟ انتػب٘ عٛنا عٔ اؿذِ

ٜٚأخص نٌ غطح ايعٌُ تسضدات ايًٕٛ ايٛاسس تكطٜبا ٚيهٔ بسضدات 

بط١ٜ٩ تؿاقٌٝ دسٜس٠ ٗ تٛظٜع ايهتٌ ٚتتٛظع  يًُتًكٞ َحَتؿاٚت١ تؼ

ا٬َٕؼ بٌ طبعات ٕكٓٛعات َعطٚؾ٘ ٚبٌ إسساخ ْٛع َٔ ا٬َٕؼ 

ايطٌ عٓسَا ٜتؿكل بعس نتٌ باغتدساّ أزٚات كتًؿ١ أٚ ست٢ ًَُؼ 

 .اؾؿاف ٚيهٓٗا تتساخٌ ؾُٝا بٝٓا زٕٚ أٟ ؾاقٌ

 ٌايتؿهٌٝ َطاس :

 َٔ ٌيٛح خؿبا٭غ٬ى ع٢ً  ٜتِ عٌُ ٖٝه . 

  بعس ؾطزٙ ع٢ً ٜتِ تؿهٌٝ ايتكُِٝ ع٢ً ايطٌ بططم ايتؿهٌٝ إعطٚؾ١

 .اـؿب

  ّٜكب ع٢ً اجملػِ ن١ُٝ َٔ اؾبؼ ايطا٥ب ثِ تسعِ بتػًٝح َٔ ايؿعط إػتدس

  .يتػًٝح اؾبؼ ثِ تػط٢ بطبك١ أخط٣ َٔ اؾبؼ ا٭نجط نجاؾ١

 ٔدػِ ايطٌ ٜتِ تٓٛٝـ ايكطع اؾبػ١ٝ بعس إٔ تٓعع ع. 
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  ٜ٘تِ ط٤٬ ايكطع بٓٛع خام َٔ ايؿُع ّٚػح دٝسا يهٞ ٫ ًٜتكل ب

 .ايبٛيٞ اغذل

 ٕٛتػس نٌ ايجػطات ايكػرل٠ اييت قس ٜتػطب َعٗا ايػًٝه. 

  تؿطز طبك١ أٍٚ َٔ ايبٛيٞ اغذل ثِ تػًح با٭يٝاف ايعداد١ٝ ثِ تسٖٔ طبك١

 .ثا١ْٝ ٚثايج١

  ايكطع عٔ بعهٗا زقٝك١ تؿو  30بعس إٔ ٜتكًس ايعٌُ بعس. 

 قبٌ ايتكًس ايٓٗا٥ٞ ٚتتِ  بؼٜتِ قطع ايكطع ايعا٥س٠ بٌ ايؿكٛم ٗ اجل

  .َعاؾ١ ايػطح بايكٓؿط٠ 

  تًٕٛ ٚبعس إٔ تأغؼ أغطشٗا بأيٛإ غاَك١ ؾسٜس٠ إكا١َٚ ي٬ستهاى

 .بأيٛإ ا٫نطًٜو
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 (136)  ؾهٌ 

 

 

 ( 137)   ؾهٌ 
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 ( 138) ؾهٌ 

 

 

 

 

(   141-139) ؾهٌ ضقِ :  .   10ايعٌُ
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 ؾين عٔ ا٭١ََٛتٓؿٝص عٌُ : إٛنٛع  

اّ -خؿب َهػٛٙ  -ضاتٓر ايبٛيٞ اغذل ؾسٜس ايؿؿاؾ١ٝ:اـاَات

 .ًَْٛات ٚأقباؽ–زٟ اف 

 غِ 85×غ40ِ:ا٭بعاز. 

 ايعٓاقط ايتؿه١ًٝٝ : 

 خطٛٙ ي١ٓٝ عه١ٜٛ. 

 ٜٔيٕٛ َتبا . 

 ا٭غؼ ايتؿه١ًٝٝ ٚايع٬قات اؾُاي١ٝ: 

خًل ايتبأٜ ايًْٛٞ بٌ ا٭بٝض ٚا٭غٛز يٝٛٗط خطٛٙ تؿاقٌٝ ايعٌُ اييت 

أخصت سط١ٜ اندل ٗ اْتؿاضٖا إ٫ أْٗا تهٕٛ َػاس١ تبٌ أّ نأْٗا طا٥ط٠ 

يتبٌ يٕٛ ٚؿت ايؿؿاؾ١ٝ ـا١َ ايًسا٥ٔ ٗ ٖصا ايعٌُ ٚٚٚبٝسٖا ضنٝع  

ضٚظ غطح ب, نُا تعط٢ ايؿؿاؾ١ٝ ؾطق١ ٱزضاى ا٭ضن١ٝ ايصٟ دا٤ با٭بٝض

ايًٕٛ ا٭بٝض ٚاْعهاؽ ايه٤ٛ عٓ٘ , ٚأخصت بػاط١ تؿاقٌ ايعٌُ ايطابع 

 .ايطاغٞ يًعٌُ يًذلنٝع ع٢ً إٛنٛع ايط٥ٝػٞ 

: ايتؿهٌٝ َطاسٌ .13

  ٙٛٚزٖاْ٘ بايًٕٛ ا٭بٝض بعس إعساز َػطح َػتٟٛ دسا َٔ اـؿب إهػ. 

  ايعاٌَ ٜتِ إعساز ايبٛيٞ اغذل يًكب َع تػطٜع ع١ًُٝ تكًس٠ ق٬ًٝ بعٜاز٠

  .إػاعس

  ٗ ٜػهب ايبٛيٞ اغذل عط١ٜ ع٢ً ايعٌُ ٚيهٔ ؼتاز إٍ دطأ٠ ٚخدل٠

  .تٛظٜع٘

 ٜذلى ست٢ ٜتكًس. 

 ٜتِ قبؼ َا تبك٢ َٔ ايعٌُ بًٕٛ اغٛز َعتل ؿؼ أعُل. 
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 (1 39)ؾهٌ 

 

 

 (  140)ؾهٌ 
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 ( 141)  ؾهٌ
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(   146 -142) ؾهٌ ضقِ :  .   11ايعٌُ

 نأبًٝو إنا١٥عٌُ ٜٛنع تكُِٝ ٚتٓؿٝص : :إٛنٛع 

 ًَْٛات -ضاتٓر ايبٛيٞ اغذل ؾسٜس ايؿؿاؾ١ٝ :اـاَات-. 

 غ7ِغِ ٚبػُان١ تذلاٚح بٌ 85×غ220ِ:ا٭بعاز. 

 

 ايعٓاقط ايتؿه١ًٝٝ. 

 نتٌ ْكـ نط١ٜٚ. 

 أيٛإ شات ؾؿاؾ١ٝ. 

  (زٚا٥طْكـ ) أؾهاٍ ٖٓسغ١ٝ. 

 

 ا٭غؼ ايتؿه١ًٝٝ ٚايع٬قات اؾُاي١ٝ :

ايؿؿاؾ١ٝ ـا١َ ايًسا٥ٔ ٗ ٖصا ايعٌُ يتعطٞ خس١َ ايهت١ً ايؿؿاؾ١ ٚ

ٜٚتػرل ايًٕٛ ايعاّ شلصٙ قسض٠ عاي١ٝ ع٢ً ْؿاش ايه٤ٛ ْتٝذ١ ُٝعٖا بايٓكا٤, 

ايكطع١ بتػرل ْٛع اٱنا٠٤ ايػاق٘ عًٝٗا ٚعٓسَا ْهع ايه٤ٛ ٗ قاعستٗا 

ؾأْٗا تٓكٌ ايه٤ٛ  ٚتكبح ٖٞ َكسض ن٤ٛ ٚإؾعاع َٚٔ د١ٗ أخط٣ تط٣ 

ٜه٤ٞ ٚته٤ٞ أْكاف ايهطتٌ إًتشُتٌ ٚايؿطاؽ ايصٟ قاعس٠ عٌُ ؾين 

بُٝٓٗا ٜٚ٪نسٙ تػرل ايًٕٛ بتػرل إػاؾ١ اييت ٜكطعٗا ايه٤ٛ َٔ َكسض٠ 

. زاخٌ ايهتٌ ؾهًُا ظازت ايهت١ً ق١ً ْؿاش١ٜ ايه٤ٛ

 

 

 

 

 ٌايتؿهٌٝ َطاس :



 
228 

 

  ٍٜتِ اختٝاض قٛايب داٖع٠ ايكٓع تبعا يٓٛع ايعٌُ ٚتك١ُُٝ ٚهب إٔ تهٕٛ ايكٛا

 .ب١ً يؿطٚٙ قب ايبٛيٞ اغذل ٚاخذلْا ٖٓا قطع ظداد١ٝ ْكـ نط١ٜٚقا

  بٓٛع َٔ إٛاز ايعاظي١ َجٌ ايؿُع أٚ ايعٜت ايكٛايبط٤٬. 

  َٔ ٘بتُعٔ َع َطاعا٠  ايكٛايبٜكب ضاتٓر ايبٛيٞ اغذل زاخٌ نٌ قطع

 .خًٛٙ َٔ ايؿكاعات اشلٛا١ٝ٥ ٚايؿٛا٥ب يًشكٍٛ ع٢ً ْتٝذ١ دٝس٠

  عٔ ايتكُِٝ  ايكايبثِ ٜٓعع ٣ تتِ ع١ًُٝ ايتكًس زقٝك١ ست 30ٜذلى ٕس٠

 .ٚتهػط اؿٛاف ايعاي١ٝ ٚاؿاز٠ ثِ تكٓؿط بعس إٔ ٜتكًس ْٗا٥ًٝا

  ٜتِ ػُٝع قطع ايبٛيٞ اغذل َع بعهٗا. 

  ؼٟٛ َكسض ن٤ٟٛ ٚتكُِ ـس١َ ؾهٌ ايعٌُ ايعاّ قاعس٠ٜتِ تكٓٝع.  

 

 (142)ؾهٌ 
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 ( 144) ؾهٌ 
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 ( 145) ؾهٌ 

 

 

 (  146) ؾهٌ 
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 ايؿكٌ ايطابع

 

 ْتا٥ر ٚتٛقٝات ايبشح

  ْتا٥ر ايبشح 

 ْتا٥ر إُاضغ١ ايؿ١ٝٓ 

 تٛقٝات ايبشح 

  ا٬ٕسلإطادع ايع١ًُٝ 
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 ْتا٥ر ايبشح -

 

  ًٜؿت ايبشح ايباسجٌ اٯخطٜٔ ٗ فاٍ ا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ إدتًؿ١

ظٜاز٠ َػاس١ بكؿ٘ خاق١ ٚايؿٕٓٛ ايتؿه١ًٝٝ بكؿ١ عا١َ إٍ 

ايط١ٜ٩ اييت ّهٔ َٔ خ٬شلا إٔ تؿتح فا٫ دسٜسا يًتؿهرل 

 .ٚا٫غتًٗاّ 

  ا٫غتؿاز٠ َٔ إعطٝات ايؿ١ٝٓ ٚايتك١ٝٓ ٚاؾُاي١ٝ ـا١َ ايًسا٥ٔ ٖا

 .ٜ٪زٟ إٍ ؾتح آؾام أٚغع ٗ فاٍ ا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ 

  ٍأ١ُٖٝ َعطؾ١ ايؿٓإ ـٛام ايبٛيُٝرلات إػتدس١َ ٗ فا

َٔ خ٬ٍ ايسضاغات ايع١ًُٝ ست٢ ٜتُهٔ َٔ ايتعاٌَ  ايتؿهٌٝ

 .َعٗا

  تعتُس عًُٝات ايتؿهٌٝ إباؾط يًبٛيُٝرلات إٓتذ١ َٔ إٛاز

إدتًؿ١ ع٢ً ْٛعٝٗا َٔ سٝح إشا ناْت تٓسضز ؼت ايبٛيُٝرلات 

 .إت١ًٓٝ باؿطاض٠ اٚ ايبٛيُٝرلات إتكًب١ باؿطاض٠

 ايؿ١ٝٓ سٝح غرلت َؿّٗٛ ٜعس ٖصا ايبشح إناؾ١ ٗ فاٍ ا٭ؾػا ٍ

ا٫عتُاز ع٢ً اـاَات ايتكًٝس١ٜ ؾكس غع٢ ايبشح إٍ اغتدساّ 

اـاَات اييت ُسْا بٗا ايتهٓٛيٛدٝا اؿسٜج١ ٖا غاعس ع٢ً 

 .ايطب٘ بٌ ايتهٓٛيٛدٝا ٚاستٝادات ايؿٓإ

  ٗ ْٕٛطا ٕا تتُٝع ب٘ خا١َ ايًسا٥ٔ ايػا١ً٥ َٔ َط١ْٚ تػاعس ايؿٓا

٠ تتساخٌ َع بعهٗا ايبعض يتشكل أيٛإ َتٓاغك١ َعز أيٛإ كتًـ
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َٚتسضد١ ٗ إػاسات ايٛاسس٠ ٜكعب اؿكٍٛ عًٝٗا َٔ خاَات 

 .أخط٣

  َٛانب١ إبتهطات ايكٓاع١ٝ اؿسٜج١ ٚزفٗا ٗ اجملا٫ت ايؿ١ٝٓ

ٚايطب٘ بٌ ٖصٙ إػتشسثات ٚايعًُٝات ايتع١ًُٝٝ ٗ ْٝع 

 . َػتٜٛات تعًِٝ ايؿٕٓٛ

 

  ٗ ايتذطٜب بتذسٜس اـا١َ إػتدس١َ اؿسٜج١ ٜؿتح ايتذسٜس

فاٍ ايؿٕٓٛ اؿسٜج١ ٚإدتًؿ١ بكؿ١ عا١َ ٚاؾل أٚغع يًساضغٌ 

 .ٗ فاٍ ا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ اؿسٜج١

  ا٫غتؿاز٠ َٔ إعطٝات ايؿ١ٝٓ ٚؾُاي١ٝ ـا١َ ايبٛيٞ اغذل ٖا

 ٜعطٞ أؾل أٚغع يًتؿهٌٝ ٗ ا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ

 اٍ ا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ ٚايتؿهٌٝ باـاَات ٜعس ايبشح إناؾ١ ٗ َر

اؿسٜج١ ٚٚغ١ًٝ َٔ ٚغا٥ٌ ت١ُٝٓ ايكسض٠ ع٢ً ا٫بتهاض ٗ فاٍ 

 ايؿػاٍ ايؿ١ٝٓ 

  ٖٛ أغؿط ايبشح عٔ إَها١ْٝ إعاٚد١ بٌ خاَات كتًؿ١ َٓٗا َا

قٓاعٞ َٚٓٗا َا ٖٛ طبٝعٞ ٖا غاعس ع٢ً اؾاْب اٱبتهاضٟ 

 .ثطا٤ إؿػٛي١سٝح إٕ ٚدٛز أنجط َٔ خا١َ ٜػاعس ٱ
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-  ْتا٥ر ايتطبٝكات  ايع١ًُٝ 

  اغتدسّ ايباسح ٗ إُاضغ١ ايع١ًُٝ عسزا َٔ ا٭غايٝب ٚايتكٓٝات

إػتشسث١ ٗ َعاؾ١ ضاتٓر ايبٛيٞ إغذل  ٖا دعٌ شلصٙ اـا١َ 

 تؿطزٖا ٚخكٛقٝتٗا ٱعطا٤ ق١ُٝ ْاي١ٝ ٚتؿهٌٝ َػت٣ٛ عايٞ 

 ١َ ايًسا٥ٔ بؿهٌ عاّ ُٝعت ايتطبٝكات باغتدساّ ايتذطٜب ٗ خا

ٚايبٛيٞ إغذل  يتكسِٜ قٝاغ١ دسٜس٠ ٗ فاٍ ا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ ٕا شلا 

 .َٔ إَهاْات تؿه١ًٝٝ َتٓٛع١ 

  أغؿطت ايتطبٝكات عٔ قسض٠ خا١َ ايبٛيٞ إغذل يًشًٍٛ ايتؿه١ًٝٝ

إٛدٛز٠ بٗا ٫بتهاض أعُاٍ ٚزضٚؽ ٗ ا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ مل تهٔ 

سٝح انػبٗا ثطا٤ ٚتٓٛع ٗ قُٝتٗا َٛدٛز٠ َٔ قبٌ ٗ ٖصا اجملاٍ 

 .اؾُاي١ٝ ٚايٛٚٝؿ١ٝ

  يًبٛيٞ اغذل قؿات َتٓٛع١ َٔ سٝح ايؿهٌ ٚايًٕٛ ٚايؿؿاؾ١ٝ

ْٚؿاش١ٜ ايه٤ٛ ٚإًُؼ ٚق٠ٛ ايتشٌُ ٚبصايو تهٕٛ أنجط طٛاع١ٝ 

يًتؿهٌٝ ٚتٛيٝؿٗا َع خاَات أخط٣ تػتدسّ ٗ فاٍ ا٭ؾػاٍ 

 . ايؿ١ٝٓ

  إ٪يؿ١ َع ايبٛيٞ اغذل ٚقاب١ًٝ ُٝعت ايتطبٝكات بتٓٛع اـا١َ

ايتٛيٝـ ايعاي١ٝ َع اـاَات اؾسٜس٠ ٖا أعط٢ ثطا٤ يٮعُاٍ 

 إٓؿص٠

  ُٙٝعت ا٭عُاٍ إٓؿص٠ بتعسز ا٫غتًٗاَات غٛا٤ با٫ضتبا

ايؿهًٞ يًدا١َ أٚ ايتٛيٝـ َع خا١َ أخط٣ ٖا ٜهؿٞ قِٝ ْاي١ٝ 

 دسٜس٠ بتذسٜس ايتك١ٝٓ إػتدس١َ يًدا١َ
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  تتُٝع ايتطبٝكات بايتٓٛع ٗ ايؿهٌ ٚاؿذِ ,ٖا أز٣ إٍ تٓٛع

قتٜٛات اؿٝع ايؿهًٞ يٮؾػاٍ ايؿ١ٝٓ َٔ تكٓٝات ٚأبعاز ثٓا١ٝ٥ 

ٚث٬ث١ٝ ٚتؿاقٌٝ ظخطؾٝ٘ ٚإٜكاعات تؿه١ًٝٝ ٚزضدات ي١ْٝٛ 

٬ََٚؼ كتًؿ١ ٚخطٛٙ زاخ١ًٝ ٚخاضد١ٝ ٚأنست ع٢ً عٓكط 

ّ  اٱنا٠٤ ٗ بعض اؿطن١ زاخٌ اعٌُ ايؿين نِ إٔ اغتدسا

ايب٬غتٝو ) ا٭عُاٍ أنس ع٢ً ق١ُٝ ايؿؿاؾ١ٝ ٗ اـاَات ايًس١ْ 

 (ايبٛيٞ اغذل  –

  ٙٛاستٛت ايتطبٝكات ع٢ً أعُاٍ َتعسز٠ ٜٚٛٗط شايو ٗ اـط

ايساخ١ًٝ ٚاـاضد١ٝ اييت أْتذٗا ايباسح ٚنٓت ا٭عُاٍ تتػِ 

 .باؿساث١ ٚإط١ْٚ ايتؿه١ًٝٝ

 يٓاػ١ َٔ اغتدساّ اـاَات إدتًؿ١ تٓٛعت ايػطٛح إًُػ١ٝ ا

إهاؾ١ إٍ ايًسا٥ٔ َا ؼتٟٛ َٔ قِٝ ؾ١ٝٓ ٚتك١ٝٓ ٖا دعٌ 

ا٭عُاٍ ؼتٟٛ ع٢ً إٜكاعات سطن١ٝ ْتٝذ١ اٱٜكاعات إُػ١ٝ ٗ 

 اـاَات إػتدس١َ 

  اؾُع بٌ ْٛعٌ كتًؿٌ َٔ ـاَات ٚا٫غتؿاز٠ َٔ ايكِٝ ايتك١ٝٓ

يعٌُ ايؿين ٚاسسخ تأثرلات غطش١ٝ ٚقِٝ ٚاؾُاي١ٝ شلِ ٖا أثط٣ ا

 .َٛٗط١ٜ أزت إٍ ضؾع َػت٣ٛ ايعٌُ ايؿين 

  ُٝعت ايتطبٝكات بتعسز َٓابع ا٫غتًٗاّ ٚغٛا٤ ناْت َطتبط١

باـا١َ أٚ بايؿهٌ أٚ بايتٛيٝـ بٌ أنجط َٔ خا١َ ٚعٌُ شايو 

ع٢ً اغتجاض٠ اؿًٍٛ ٚاٱوا٤ات إتٓٛع١ ٗ فاٍ ا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ 
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شايو َٔ خ٬ٍ ايكِٝ اؾُاي١ٝ ٚايتك١ٝٓ اييت أٚٗطٖا ٜٚتهح 

 .ايباسح ٗ ْتا٥ر ايتطبٝكات ٚإُاضغ١ ايع١ًُٝ

 

 ايتٛقٝات  -

 :. ٜٛقٞ ايباسح ع٢ً

  ٍَٛاق١ً ايتذطٜب ٗ اغتدساَات ايًسا٥ٔ ايكٓاع١ٝ يًٛقٍٛ إ

َساخٌ كتًؿ١ يًتٛيٝـ َع ٖصٙ اـا١َ ٚؾتح فاٍ أٚغع ٗ فاٍ 

 .اٱؾػاٍ ايؿ١ٝٓ

   ايتٛد٘ إٍ اغتدساّ اـاَات اؿسٜج١ اييت تتُتع بتهٓٛيٛدٝا

 .عايٝ٘ يًطب٘ بٝٓٗا ٚبٌ استٝادات اجملتُع 

  ٍاـطٚز َذاٍ اٱؾػاٍ ايؿ١ٝٓ َٔ اٱؾهاي١ٝ ايٛٚٝؿ١ٝ ايبشت١ إ

ا٫ٖتُاّ باؾاْب ايؿهطٟ يطب٘ اجملاٍ باؿطن١ ايتؿه١ًٝٝ 

 .اؿسٜج١

 ١َ ٚا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ بايتطٛض نطٚض٠ ضب٘ فاٍ ايذلب١ٝ ايؿ١ٝٓ عا

ايتهٓٛيٛدٞ يًداَات ٚقاٚي١ ا٫غتؿاز٠ َٔ ا٭غايٝب ايتذطٜب١ٝ 

 .شلا

  ؾتح قٓٛات اتكاٍ بٌ فاٍ ا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ ٚاجملا٫ت ا٭خط٣

 .يتسعِٝ ايط٣٩ ايؿ١ٝٓ ٗ ٖصا اجملاٍ 

  ا٫ػاٙ مٛ ايؿهط ايتذطٜيب ايصٟ ٜ٪زٟ إٍ اغتشساخ َعاؾات

 . فاٍ ايؿػاٍ يؿ١ٝٓٚتكٓٝات دسٜس٠ ٗ
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  ٔتٛؾرل اـاَات اؿسٜج١ يًساضغٌ ٗ قػِ ايذلب١ٝ ايؿ١ٝٓ نايًسا٥

ايكٓاع١ٝ يتشكٝل قُٝا ؾهط١ٜ ٚتؿه١ًٝٝ ٗ ا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ 

يهٞ ٜتِ ت١ُٝٓ ايعسٜس َٔ اـدلات ٚإٗاضات ٚانتػاب تكٓٝات 

 .١ٜ سسٜج١ َػاٜط٠ يؿهط ٚضٚح ايعكطعٌُ
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- إؿػ٫ٛت ايؿ١ٓٝ ايكا١ُ٥ ع٢ً اغتدساّ ( "1993)٣ايسٜٔ , ض١ٓ عٌ 

, ضغاي١ "اـاَات إصٖب١ َكط ٚاٱؾاز٠ َٓٗا ٗ ايذلب١ٝ ايؿ١ٝٓ

 .زنتٛضاٙ , ن١ًٝ ايذلب١ٝ ايؿ١ٝٓ داَع٘ سًٛإ
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, إ٪ُط ايعًُٞ ايػازؽ "َؿّٗٛ ؾٔ ايٓشت ٚخسَات٘ ٚتكٓٝات٘

 .ايؿ١ٝٓ ,داَع١ سًٛإ,ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

 

 

- , "ايب٬غتو ٗ خس١َ اٱْػإ ( "1960) ٜاضغًٞ, أ. ز.نطْع , أ 

 تط١ْ ٜٛغـ اؿاضْٚٞ, َطادع١ َكطؿ٢ ساؾٜ, ايكاٖط٠

 .يًهتاب
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- َسخٌ ػطٜيب ٱثطا٤ غطٛح ( "1995)قُس , سػاّ ايسٜٔ آس 

, ضغاي١ َادػترل, ن١ًٝ "إؿػٛي١ اؾًس١ٜ باغتدساّ ايهُٝاٜٚات

 .ايذلب١ٝ ايؿ١ٝٓ, داَع١ سًٛإ

 

 

- ايك٬ز٠ شات اٱَهاْات ( "1997)َكطؿ٢ , إّإ عبس ايٛزٚز 

, ضغاي١ " ايتؿه١ًٝٝ إتعسز٠ نُسخٌ يتسضٜؼ ا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ

 .َادػترل , ن١ًٝ ايذلب١ٝ ايؿ١ٝٓ , داَع١ سًٛإ

 

- , زاض " ؾًػؿ١ اؾُاٍ ٚؾًػؿ١ ايؿٔ( "1985)َطط, أَرل٠ سًُٞ 

 .ض٠إعاضف, ايكاٙ

 

 

- اٱَهاْات ايتؿه١ًٝٝ يًتًو ( "2000)ُْٛٞ , ْازض ايػٝس  

, "ندا١َ غرل تكًٝس١ٜ ٚا٫ؾاز٠ َٓٗا ٫بتهاض خعؾٝات َعاقط٠

 .ضغاي١ َادػترل غرل َٓؿٛض٠ , داَع١ سًٛإ

 

- اٱَهاْات ايتؿه١ًٝٝ يًتًو ( "2000)ُْٛٞ , ْازض ايػٝس 

, " قط٠ندا١َ غرل تكًٝس١ٜ ٚاٱؾاز٠ َٓٗا ٫بتهاض خعؾٝات َعا

 .ضغاي١ َادػترل , ن١ًٝ ايذلب١ٝ ايؿ١ٝٓ , داَع١ سًٛإ
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- اغتدساّ ايًسا٥ٔ ايكٓاع١ٝ ٗ ( "1982)ايٓٛاٟٚٚ , أبٛ بهط قاحل 

, ضغاي١ زنتٛضا,ن١ًٝ ايؿٕٓٛ ايتطبٝك١ٝ , " ايعخطؾ١ ايتطبٝك١ٝ

 .داَع١ سًٛإ 

 

ايبسا٥ٌ إػتشسث١ يًداَات ايتكًٝس١ٜ ( "1958)اشلذإ , عبس إٓعِ  -

, ضغاي١ زنتٛضاٙ , ن١ًٝ " ٕعاؾ١ غطح إؿػ٫ٛت اـؿب١ٝ

 .ايذلب١ٝ ايؿ١ٝٓ , داَع١ سًٛإ
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-  إطادع ٗ ايؿبه١ ايعٓهبٛت١ٝ 

 

 

 http://www.johndahlsen.com 

 

 www.artshole.co.uk 

 
 http://www.keeyool.com/mt-tb.cgi/351 

 

 
 http://www.keeyool.com/mt-tb.cgi/339 
 
 http://en.wikipedia.org/wiki/James_Grant_(artist) 

 

 

 http:// www.evanread.net 

 

 www.dezeen.com 
 http://www.google.com/translate?u=http%3A%2F%

2Fsweeney.ucr.edu%2Fegallery%2Fvalentine.htm&

hl=ar&ie=UTF8&sl=en&tl=ar  

 

 http://www.kmm.nl 

http://www.johndahlsen.com/
http://www.artshole.co.uk/
http://www.keeyool.com/mt-tb.cgi/351
http://www.keeyool.com/mt-tb.cgi/339
http://en.wikipedia.org/wiki/James_Grant_(artist)
http://www.evanread.net/
http://www.dezeen.com/
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 www.scu.edu 

 

 http://americanart.si.edu 

 

 http://www.google.com/translate?u=http%3A%2F%

2Fmocoloco.com%2Farchives%2F003334.php&hl=

ar&ie=UTF8&sl=en&tl=ar 
 
 http://www.google.com/translate?u=http%3A%2F%

2Fputnamcollection.org%2FJohnson%2FTurning-

Point&hl=ar&ie=UTF8&sl=en&tl=ar 

 

 

 www.bluffton.edu 

 

 

http://www.scu.edu/
http://americanart.si.edu/
http://www.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fmocoloco.com%2Farchives%2F003334.php&hl=ar&ie=UTF8&sl=en&tl=ar
http://www.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fmocoloco.com%2Farchives%2F003334.php&hl=ar&ie=UTF8&sl=en&tl=ar
http://www.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fmocoloco.com%2Farchives%2F003334.php&hl=ar&ie=UTF8&sl=en&tl=ar
http://www.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fputnamcollection.org%2FJohnson%2FTurning-Point&hl=ar&ie=UTF8&sl=en&tl=ar
http://www.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fputnamcollection.org%2FJohnson%2FTurning-Point&hl=ar&ie=UTF8&sl=en&tl=ar
http://www.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fputnamcollection.org%2FJohnson%2FTurning-Point&hl=ar&ie=UTF8&sl=en&tl=ar
http://www.bluffton.edu/

